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Abstrak 

Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep- 16/PJ.6/1998 

Tentang Pengenaan Pajak Bumi Bangunan merupakan zona geografis yang terdiri dari sekelompok 

objek pajak yang memiliki satu Nilai Indikasi Rata – Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas 

penguasaan/pemilikan  objek pajak pada suatu wilayah administratif desa/kelurahan. NIR adalah 

nilai pasar rata-rata yang mampu mewakili nilai tanah dalam suatu ZNT. Proses pembuatan ZNT 

terdiri dari enam tahapan besar, yakni tahap persiapan, pengumpulan data harga jual, kompilasi data, 

rekapitulasi data dan memplot data transaksi pada peta kerja ZNT, analisis data, dan pembuatan peta 

ZNT akhir. Metode ini mempunyai tahapan proses yang banyak dalam pembuatan ZNT. Oleh karena 

itu, diperlukan suatu metode lain untuk membuat peta ZNT sebagai alternatif untuk mempersingkat 

proses pembuatan peta ZNT. 

Salah satu alternatif untuk mebuat peta ZNT adalah dengan melakukan proses interpolasi data harga 

tanah, metode interpolasi yang digunakan adalah metode interpolasi Inverse Distance Weighted 

(IDW). Metode IDW memiliki asumsi bahwa setiap titik input mempunyai pengaruh yang bersipat 

lokal yang berkurang terhadap jarak. Metode ini dipengaruhi oleh inverse jarak yang diperoleh dari 

persamaan matematika, dimana pengaruh akan lebih besar pada titik – titik yang lebih dekat 

sehingga menghasilkan bentuk yang lebih detail. Pengaruh akan lebih kecil dengan bertambahnya 

jarak dimana permukaan yang dihasilkan kurang detail.  
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1. Pendahuluan 

Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam Keputusan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep- 

16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak Bumi 

Bangunan merupakan zona geografis yang 

terdiri dari sekelompok objek pajak yang 

memiliki satu Nilai Indikasi Rata – Rata 

(NIR) yang dibatasi oleh batas 

penguasaan/pemilikan  objek pajak pada 

suatu wilayah administratif desa/kelurahan. 

Pengertian NIR itu sendiri adalah nilai pasar 

rata-rata yang mampu mewakili nilai tanah 

dalam suatu ZNT. Proses pembuatan ZNT 

terdiri dari enam tahapan besar. 

Tahap pertama pembuatan ZNT adalah tahap 

persiapan, meliputi proses menyiapkan peta 

untuk penentuan NIR dan pembuatan ZNT, 

menyiapkan data berhubungan teknik 

penentuan nilai tanah. Tahapan kedua adalah 

pengumpulan data harga jual. Data harga jual 

tanah ini didapatkan dari proses penilaian 

tanah. Pada umumnya metode yang 

digunakan adalah perbandingan data pasar, 

data nilai tanah dari transaksi jual beli tanah 

yang terdapat di kelurahan/desa. Jika data 

harga jual kurang memadai maka harus 

melakukan survei lapangan. 

Tahapan yang ketiga dalah kompilasi data. 

Data yang telah terkumpul kemudian 

dikelompokan menurut jenis pengunaan 

tanah dan bangunan. Jenis pegunaan tanah 

dan bangunan yang berbeda akan 

memberikan nilai yang berbeda. Tahapan 

yang keempat adalah rekapitulasi data dan 

memplot data transaksi pada peta kerja ZNT. 

Rekapitulasi data meliputi proses 

penyesuaian terhadap waktu dan jenis data, 

serta penentuan harga jual tanah per meter 

persegi. 

Tahapan kelima adalah analisis data. Pada 

tahapan ini penyesuaian harga jual tanah dan 

penentuan NIR dilakukan. Setelah semua 

tahapan selesai dilakukan, proses terakhir 

yang dilakukan adalah pembuatan peta ZNT 

akhir. Pembuatan peta ZNT memerlukan 

proses yang tidak sedikit. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu metode lain untuk membuat 

peta ZNT sebagai alternatif untuk 

mempersingkat proses pembuatan peta ZNT. 

2. Metode Penelitian 

2.1 Interpolasi Inverse Distance 

Weighted 

Interpolasi Inverse Distance Weighted (IDW) 

adalah salah satu metode interpolasi spasial 

yang memiliki asumsi bahwa setiap titik input 

mempunyai pengaruh yang bersipat lokal 

yang berkurang terhadap jarak. Metode ini 

umumya dipengaruhi oeh inverse jarak yang 

diperoleh dari persamaan matematika dan 

kita dapat menyesuaikan pengaruh relatif dari 

titik – titik sampel. Nilai power pada 

interpolasi IDW ini menentukan pengaruh 

terhadap titik – titik input, dimana pengaruh 

akan lebih besar pada titik – titik yang lebih 

dekat sehingga menghasilkan permukaan 

yang lebih detail. Pengaruh akan lebih kecil 

dengan bertambahnya jarak dimana 

permukaan yang dihasilkan kurang detail dan 

terlihat halus. Jika nilai power diperbesar 

maka nilai output menjadi lebih terlokalisasi 

dan memiliki nilai rata-rata yang rendah. 

Penurunan nilai power akan memberikan 

output dengan rata-rata yang lebih besar 

karena memberikan pengaruh yang lebih 



luas. Jika nilai power diperkecil, maka 

dihasilkan permukaan yang lebih halus. 

Bobot yang digunakan untuk rata-rata adalah 

turunan fungsi jarak antara titik sampel dan 

titik yang diinterpolasi (Waston & Philip, 

1985) dalam (Merwade V, 2006). Fungsi 

umum dari pembobotan adalah inverse dari 

kuadrat jarak. Kemudian dirumuskan dalam 

formula yang ditujukan pada persamaan (7) 

dan (8) (Azupurua & Ramos, 2010) 

𝑧′ =  ∑ 𝜔𝑖𝑧𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Dimana Zi (i = 1,2,3, ..., N) merupakan nilai 

ketinggian data yang ingin diinterpolasi 

sejumlah N titik, dan bobot (weight) 𝜔 i yang 

dirumuskan sebagai : 

𝜔𝑖 =  
ℎ𝑖

−𝑝

∑ ℎ𝑗
−𝑝𝑛

𝑗=0

 

p adalah nilai positif yang dapat diubah-ubah 

yang disebut dengan parameter power 

(biasanya bernilai dan hi merupakan jarak 

dari sebaran titik ke titik interpolasi yang 

dijabarkan sebagai berikut : 

ℎ𝑖 =  √(𝑥 − 𝑥𝑖)
2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 

(x,y) adalah koordinat titik interpolasi dan 

(xi,yi) adalah koordinat untuk sebaran titik. 

Fungsi peubah weight bervariasi untuk 

keseluruhan data sebaran titik sampai pada 

nilai yang mendekati nol dimana jarak 

bertambah terhadap sebaran titik. 

Kelebihan dari metode interpolasi IDW ini 

adalah karakteristik interpolasi dapat 

dikontrol dengan membatasi titik – titik 

masukan yang digunakan dalam proses 

interpolasi. Titik - titik yang terletak jauh dari 

titik sampel dan yang memiliki korelasi 

spasial yang kecil atau bahkan tidak meiliki 

korelasi soasial dihapus dari perhitungan. 

Titik – titik yang digunakan dapat ditentukan 

secara langsung, atau ditentukan berdasarkan 

jarak yang ingin diinterpolasi. Kelemahan 

dari metode interpolasi IDW adalah tidak 

dapat mengestimasi nilai diatas nilai 

maksimum dan dibawah nilai minimum dari 

titik – titik sampel (Purnomo, 2008).  

Terdapat dua metode penentuan luas daerah 

yang dipengaruhi oleh titik sampel yaitu 

(Waston & Philip, 1985): 

a. Variable search radius 

Titik – titik yang  digunakan dalam 

interpolasi ini ditentukan oleh user, 

sehingga nilai search radius 

bervariasi untuk setiap interpolasi. 

Hal ini bergantung pada seberapa 

jauh titik tersebut mencari sel – sel 

yang berada disekitarnya, sehingga 

beberapa bagian akan menjadi lebih 

besar dan beberapa akan menjadi 

lebih kecil, tergantung pada 

kerapatan titik – titik disekitar sel 

yang diinterpolasi.  

b. Fixed search radius 

Fixed search radius membutuhkan 

jarak lingkungan dan jumlah titik 

yang minimum. Besarnya radius 

yang digunakan dalam metode ini 

adalah konstan untuk semua titik 

sel yang diinterpolasi. 

  



3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Interpolasi Inverse Distance 

Weighted 

Data yang digunakan sebagai sampel untuk 

adalah data harga Interpolasi Inverse 

Distance Weighted data harga tanah di 

Kelurahan Rajabasa Raya sebanyak 19 titik 

yang tersebar di Kelurahan Rajabasa Raya, 

Kecamatan Rajabasa. Jumlah titik sampel 

1,84 % dari 1030 bidang tanah. Rentang 

harga tanah 800.000 per m2 sampai Rp. 

4.700.000 per m2. Jarak antar titik sampel 

yang terdekat adalah 24 meter, dan jarak 

terjauh adalah 859 meter.  

Untuk menghasilkan data interpolasi yang 

baik, dilakukan percobaan lebih lanjut 

menggunakan nilai power, input titik – titik 

sampel, dan radius interpolasi yang berbeda. 

Dengan demikian dapat dilihat pengaruh 

yang antar ketiganya. Nilai power yang 

digunakan pada percobaan kali ini adalah 2, 

5, 10, 15, 20, 30. Metode penentuan luas 

daerah yang dipengaruhi oleh titik sampel 

yaitu Variable search radius, dimana jumlah 

input titik titik sampel yang saling 

mempengaruhi pada percobaan kali ini 

adalah 5, 10, 19. Dan radius interpolasi yang 

digunakan untuk percobaan kali ini adalah 

100 meter, 500 meter, dan 1000 meter. 

Hasil interpolasi dengan radius 100 meter 

tidak tesebar merata di Kelurahan Rajabasa 

Raya dan hasil interpolasi dengan radius 500 

meter terlihat tersebar merata di Kelurahan 

Rajabasa Raya meskipun ada persil yang 

tidak tertutupi hasil interpolasinya seperti 

ditunjukan pada Gambar 3.1 (a) dan (b). 

Sedangkan hasil interpolasi dengan radius 

1000 meter tersebar merata di Kelurahan 

Rajabasa Raya. Hal ini disebabkan karena 

titik – titik sampel tidak terebar merata di 

Kelurahan Rajabasa Raya. Radius interpolasi 

yang digunakan pada suatu wilayah yang 

tidak ada titik sampel menghasilkan hasil 

interpolasi dengan nilai 0. 

 

(a)    (b)    (c) 

Gambar 3. 1 Pola persebaran hasil interpolasi dengan radius (a) 100 meter, (b) 500 meter, dan (c) 

1000 meter 

Nilai power yang digunakan pada percobaan 

kali ini adalah 2, 5, 10, 15, 20, dan 30. Nilai 

power pada interpolasi IDW ini menentukan 

pengaruh input titik sampel, dimana 

pengaruh akan lebih besar pada titik – titik 

yang lebih dekat sehingga menghasilkan 

permukaan yang lebih detail. Pengaruh akan 

lebih kecil dengan bertambahnya jarak 



dimana permukaan yang dihasilkan kurang 

detail dan terlihat halus. Ketika nilai power 

diperbesar maka titik itu mempengaruhi area 

yang lebih luas dan nilai output cell menjadi 

lebih terlokalisasi. Ketika nilai power kecil 

maka dihasilkan permukaan yang lebih halus, 

seperti ditunjukan pada Gambar 3.3. Nilai 

power 2 akan dianggap kecil dibandingkan 

nilai power 30. Nilai power kecil maupun 

besar sama – sama dapat digunakan, akan 

tetapi kesalahanya juga besar ketika power 

besar.

 

(a)    (b)    (c) 

 

(d)     (e)     (f) 

Gambar 3. 2 Pola persebaran hasil interpolasi dengan nilai power (a) 2, (b) 5, (c) 10, (d) 15, (e) 20, 

dan (f) 30

3.2 Penentuan Nilai Idikasi Rata – Rata 

(NIR) 

Interpolasi inverse distance weigheted 

menghasilkan data grid – grid harga tanah 

dalam bentuk data raster yang membetuk 

NIR secara otomatis. Nilai yang terbentuk 

dari interpolasi IDW tidak dapat membentuk 

nilai diatas nilai maksimum dan dibawah nilai 

minimum. NIR tersebut kemudian di re-

klasifikasi menjadi 8 kelas. Hasil re-

klasifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.2  

No 

Kelas 
Interval Zona Nilai Tanah 

1 800.000 – 1.287.500 

2 1.287.500 – 1.775.000 

3 1.775.000 – 2.262.500 

4 2.262.500 – 2.750.000 

5 2.750.000 – 3.237.500 

6 3.237.500 – 3.725.000 

7 3.725.000 – 4.212.500 

8 4.212.500 – 4.700.000 

Tabel 3. 1 Klasifikasi NIR 

Proses penentuan nilai indikasi rata – rata 

(NIR) setiap persil dilakukan dengan cara 

overlay poligon yang memuat informasi 



harga tanah dengan persil tanah. Seperti 

ditunjukan pada Gambar 3.4 (a) adalah hasil 

overlay persil tanah di Kelurahan Rajabasa 

Raya dengan hasil interpolasi IDW (b) adalah 

hasil overlay persil tanah di Kelurahan 

Rajabasa Raya dengan peta ZNT Kelurahan 

Rajabasa Raya yang dikeluarkan oleh BPN 

tahun 2014.

 

(a)   (b) 

Gambar 3. 3 Hasil overlay persil tanah di Kelurahan Rajabasa Raya dengan hasil interpolasi IDW 

(a) dan (b) ZNT BPN tahun 2014 

3.3 Peta Zona Nilai Tanah Hasil 

Interpolasi Inverse Distance Weighted 

Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di bentuk 

setelah semua persil memiliki Nilai Indikasi 

Rata – Rata (NIR). Pada percobaan ini 

didapatkan hasil interpolasi dari variasi nilai 

power, input titik – titik sampel, dan radius 

interpolasi yang berbeda. Untuk mengetahui 

hasil interlopasi IDW mana yang paling baik 

maka setiap persil hasil IDW yang telah 

memiliki NIR, NIR terebut kemudian 

diselisihkan dengan setiap persil yang 

memiliki NIR dari peta ZNT BPN dengan 

nilai perkiraan di tahun 2017 karena inflasi. 

Tingkat inflasi yang digunakan adalah tingkat 

inflasi year on year pada bulan mei. Tingkat 

inflasi pada tahun 2015 sebesar 8,75%, 

tingkat inflasi pada tahun 2016 sebesar 

3,17%, dan tingkat inflasi pada tahun 2017 

sebesar 5,33%. Dari data tingkat inflasi 

tersebut didapatkan NIR BPN perkiraan 

tahun 2017. 

Seperti ditunjukan pada Tabel 3.3 hasil IDW 

dengan nilai power 2, input 10, dan radius 

interpolasi 1000 meter. Hasil IDW tersebut 

memiliki nilai standar deviasinya dan nilai 

Mean Square Error (MSE) yang terkecil 

dibandingkan dengan data lainnya. Dengan 

demikian hasil interlopasi IDW dengan nilai 

power 2, input 10, dan radius interpolasi 1000 

meter adalah hasil interpolasi yang paling 

baik dan semakin mirip dengan data 

sebenarnya. Peta ZNT hasil interlopasi IDW 

yang terbentuk seperti pada Gambar 3.4. 

Hasil IDW dengan nilai power 30, input 10, 

dan radius interpolasi 500 meter memiliki 

nilai standar deviasinya yang terbesar, maka 

data hasil IDW ini kurang teliti data yang 

dihasilkan seperti pada Gambar 3.5. Hasil 

IDW dengan nilai power 5, input 19, dan 

radius interpolasi 100 meter memiliki nilai 

Mean Square Error (MSE) yang terbesar, 

maka data hasil IDW ini kurang mirip dengan 

data sebenarnya seperti pada Gambar 3.6.



Hasil IDW St-Dev Sebelum 

Diseleksi 

St-Dev Sesudah 

Diseleksi 
MSE 

Power Point Jarak 

2 5 100 1.277.776 855.254,6325 39.790 

2 5 500 Tidak Ada Data 

2 5 1000 767.345,4 767.345,4254 23.910 

2 10 100 1.296.562 869.481,3437 40.188 

2 10 500 911.723 812.346,3943 25.727 

2 10 1000 647.898,1 647.898,1359 20.188 

2 19 100 1.300.009 869.104,717 40.391 

2 19 500 904.091,4 807.510,0779 25.561 

2 19 1000 Tidak Ada Data 

5 5 100 1.303.460 878.459,3107 40.914 

5 5 500 Tidak Ada Data 

5 5 1000 928.407,5 928.407,4737 28.928 

5 10 100 1.304.117 877.466,8512 41.136 

5 10 500 Tidak Ada Data 

5 10 1000 883.487,1 883.487,1247 27.528 

5 19 100 1.297.912 890.556,4673 42.216 

5 19 500 Tidak Ada Data 

5 19 1000 876.705,3 876.705,3178 27.237 

10 10 100 1.304.094 887.193,9621 41.321 

10 10 500 Tidak Ada Data 

10 10 1000 1.002.715 1.002.715,247 31.243 

10 19 100 Tidak Ada Data 

10 19 500 Tidak Ada Data 

10 19 1000 1.003.176 1.003.175,805 31.258 

15 19 100 Tidak Ada Data 

15 19 500 Tidak Ada Data 

15 19 1000 1.016.779 1.016.779,036 31.258 

20 19 100 Tidak Ada Data 

20 19 500 Tidak Ada Data 

20 19 1000 1.022.432 1.022.432,102 31.858 

30 10 100 1.314.390 890.800,7515 41.354 

30 10 500 1.113.746 1.043.267,441 32.991 

30 10 1000 1.031.372 1.031.372,464 32.136 

30 19 100 1.319.028 897.338,3283 41.613 

30 19 500 1.119.109 1.044.328,532 3.3058 

30 19 1000 1.031.372 1.031.372,464 32.136 

  Min 647.898,1359 20.188 

  Max 1.044.328,532 42.216 

Tabel 3. 2 Perbandingan statistika selisih Hasil IDW dengan BPN 2017 



 

Gambar 3. 4 Peta ZNT Kelurahan Rajabasa Raya hasil IDW dengan nilai power 2, input 10, dan 

radius interpolasi 1000 meter 

 

Gambar 3. 5 Peta ZNT Kelurahan Rajabasa Raya hasil IDW dengan nilai power 30, input 10, dan 

radius interpolasi 500 meter 



 

Gambar 3. 6 Peta ZNT Kelurahan Rajabasa Raya hasil IDW dengan nilai power 5, input 19 dan 

radius interpolasi 100 meter 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan standar deviasinya 

dan dengan mempertimbangkan nilai Mean 

Square Error (MSE), yang memiliki 

ketelitian data yang paling baik dan semakin 

mirip data hasil prediksi dari suatu 

pemodelan dengan data sebenarnya adalah 

hasil interpolasi inverse distance weighted 

dengan nilai power 2, input 10, dan radius 

interpolasi 1000 meter. Dengan demikian, 

metode interpolasi inverse distance weighted 

layak digunakan untuk pembuatan peta ZNT. 
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