
 

MODUL 3 

PENDEKATAN KAPITALISASI PENDAPATAN 

 

Pendekatan pendapatan adalah suatu pendekatan 

penilaian properti yang didasarkan pada pendapatan 

bersih per tahun, yang diterima dari pengusahaan 

properti tersebut. Pendapatan bersih ini kemudian 

dikapitalisasikan dengan suatu faktor tingkat 

kapitalisasi tertentu untuk mendapatkan nilai pasar 

wajar properti tersebut. Dalam pendekatan pendapatan, 

nilai properti adalah fungsi pendapatan, dimana semakin 

tinggi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh properti 

maka semakin tinggi pula nilai properti tersebut. Untuk 

properti perumahan, pendapatan diperoleh dari sewa 

bersihnya, yaitu pemasukan sewa properti tersebut 

dikurangi biaya operasionalnya melalui pendekatan 

pendapatan.  

Metode ini disebut dengan metode “kapitalisasi” 

karena nilai suatu properti diperoleh dari 

pengkapitalisasian pendapatan bersih properti per tahun 

(net operating income per annum) dengan suatu tingkat 

kapitalisasi tertentu. Pendekatan pendapatan ini adalah 

sesuai digunakan untuk menilai properti yang 

menghasilkan pendapatan (income producing property). 

 

1. Prosedur Penerapan  

Beberapa langkah-langkah dasar menurut International 

Assessment Appraisers Organization atau IAAO (1996) 

sebagai berikut: 

a. Mengestimasi pendapatan kotor potensial (potential 

gross income). 



b. Melakukan pengurangan pendapatan kotor potensial 

dengan tingkat kekosongannya (vacancy and 

collection loss). 

c. Melakukan penjumlahan antara pendapatan lain-lain 

dan pendapatan kotor potensial adalah dikurangi 

dengan tingkat kekosongannya untuk mendapatkan 

perkiraan pendapatan kotor efektif (effective 

gross income). 

d. Menentukan biaya-biaya operasi (operating 

expenses). 

e. Mengurangkan pendapatan kotor efektif dengan 

biaya-biaya operasional untuk mendapatkan 

pendapatan bersih operasi sebelum bunga dan pajak. 

f. Menentukan tingkat kapitalisasi yang sesuai. 

g. Menentukan prosedur pengkapitalisasian yang sesuai 

untuk diterapkan. 

h. Melakukan pengkapitalisasian pendapatan bersih 

operasi (net operating income) untuk mengestimasi 

nilai properti dengan formulasi umum sebagai 

berikut: 

 

V  =  I  :  R 

 

dimana: 

V = estimasi nilai properti 

I = pendapatan bersih operasi selama satu tahun 

R = tingkat kapitalisasi 

 

Berdasarkan rumusan di atas, estimasi nilai 

pasar wajar (V) dari suatu properti dapat diperoleh 

dengan mengkapitalisasikan pendapatan bersih per 

tahun (I) pada suatu tingkat kapitalisasi tertentu 

(R).  



2. Pendapatan Kotor Potensial Per Tahun  

Pendapatan kotor potensial adalah pendapatan kotor 

yang diharapkan diterima dari suatu properti per 

tahunnya dengan mengasumsikan tidak terdapat timgkat 

kekosongan. Pendapatan yang diterima dari suatu 

properti ini biasanya berbentuk sewa yang diterima 

dalam jangka waktu tertentu, seperti bulanan, 

tahunan, dan sebagainya tergantung dari perjanjian 

sewa menyewanya. Perhitungan pendapatan kotor 

potensial ini dilakukan dengan cara mengalikan luas 

lantai bersih bangunan (net rentable area) dengan 

nilai sewa per meter perseginya. 

 

Pendapatan kotor potensial tahun  =  Luas lantai 

bersih x Nilai sewa/m
2
/tahun 

 

a. Luas Lantai Bersih (Net Rentable Area) 

Luas lantai bersih adalah luas lantai bangunan 

yang disewakan dan diukur dari dinding bagian 

dalam. Dalam pengertian luas lantai bersih ini 

tidak termasuk bagian-bagian bangunan yang 

digunakan sebagai utilitas seperti ruang untuk 

WC/toilet, ruang lift, tangga, koridor ruang 

genset, ruang perlengkapan dan gudang. Jadi yang 

dimaksud luas lantai bersih disini adalah luas 

lantai bangunan yang benar-benar disewakan. 

Biasanya dalam penilaian properti dikenal dua 

istilah luas yaitu luas lantai kotor (gross floor 

area) dan luas lantai bersih (net rentable area). 

Luas lantai kotor ini adalah luas lantai bangunan 

yang dihitung dari as dinding ke as dinding 

lainnya. 

b. Harga/Nilai Sewa 



Sumber-sumber untuk menentukan harga sewa 

dapat diperoleh melalui Daftar Sewa dari bangunan 

bersangkutan pada saat dilakukan penilaian, 

ataupun melalui survei sewa menyewa pada bangunan 

yang sejenis di lokasi berdekatan. 

Walaupun daftar sewa adalah sumber yang 

penting dalam pengumpulan data tetapi data 

tersebut tidak boleh langsung digunakan sebagai 

perkiraan pendapatan kotor potensial tanpa 

sebelumnya terlebih dahulu dilakukan analisis 

perbandingan (cross check) dengan penyewa-penyewa 

bangunan yang sejenis di lokasi yang berdekatan 

untuk melihat kewajarannya. Harga sewa bangunan 

bertingkat tinggi (high rise building) biasanya 

bervariasi untuk tiap lantainya.  

 

3. Tingkat Kekosongan (Void) 

Tingkat kekosongan adalah suatu faktor yang 

digunakan untuk mengurangi pendapatan kotor 

potensial (pendapatan kotor yang diharapkan) 

sehingga mencerminkan pendapatan kotor efektif yaitu 

sejumlah uang yang secara nyata dapat dikumpulkan 

dalam setahun dari penyewaan bangunan tersebut. 

Kekosongan ini dapat diakibatkan oleh bermacam-macam 

sebab, seperti: 

 Sebagian luas lantai bangunan tersebut memang 

belum disewakan (belum ada penyewa). 

 Jangka masa antara penyewa lama dan waktu untuk 

mencari penyewa baru. 

 Penghentian pengoperasian sebagian luas lantai 

bangunan untuk tujuan perbaikan, pengecatan, 

perombakan dekorasi dan lain-lain. 



Tingkat kekosongan ini mungkin rendah pada 

suatu waktu, tetapi pada waktu yang lain mungkin 

tinggi sekali. Oleh karena itu penilai juga harus 

mempertimbangkan semua langkah seperti yang diambil 

dalam penentuan pendapatan kotor potensial di atas. 

Selain tingkat kekosongan (vacancy rate), untuk 

mengestimasi pendapatan kotor efektif (effective 

gross income) maka perlu juga dipertimbangkan 

collection loss. Collection loss atau pendapatan tak 

tertagih ini adalah pendapatan yang hilang karena 

sesuatu sebab seperti penyewa lari, penyewa tidak 

mampu bayar dan berbagai sebab lain. Jadi dalam 

penghitungan pendapatan tak tertagih disini agak 

sedikit berbeda dengan tingkat kekosongan, karena 

pendapatan tak tertagih bukan menunjukkan bahwa 

ruang tidak terkonsumsi, namun ruang yang 

terkonsumsi tetapi tidak terbayar. 

 

4. Biaya Operasional Tahunan (Outgoings) 

Biaya tahunan atau biasa disebut outgoings adalah 

biaya-biaya yang rutin dikeluarkan setiap tahunnya 

untuk mengoperasikan gedung tersebut sehingga dapat 

menghasilkan pendapatan sewa. Biaya-biaya tahunan 

ini antara lain meliputi pajak properti (PBB), 

asuransi bangunan, perbaikan/perawatan bangunan dan 

perawatan serta biaya untuk pengelolaan (manajemen) 

seperti biaya gaji, telepon, listrik, air, promosi 

dan pemasaran. 

 

5. Aplikasi 

Aplikasi pendekatan pendapatan ini sangat bervariasi 

sekali di antara berbagai jenis properti karena 

bentuk sumber pendapatan yang berbeda-beda untuk 



setiap jenis properti. Sebagai contoh, properti 

perumahan mendapatkan pendapatan dari sewa, 

perkebunan mendapatkan pendapatan dari penjualan 

hasil panen, pertambangan mendapatkan pendapatn dari 

penjualan hasil tambang, hotel mendapatkan pedapatan 

dari sewa kamar, bar, restoran, servis, dan jasa 

pelayanan lain, instalasi pengolahan air limbah 

(IPAL) mendapatkan pendapatan dari retribusi. 

 


