
BAB II

TEORI DASAR

2.1 Pengertian tanah

Tanah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk

tempat  tinggal  maupun  untuk  sarana  investasi,  menurut  Undang-Undang

pokok agraria UUPA pasal 4 tanah adalah permukaan bumi yang kewenangan

penggunaannya  meliputi  tubuh  bumi,air  dan  ruang  yang  ada  di  atasnya.

Soerianegara  (1997)  mengungkapkan  bahwa  tanah  merupakan  sumberdaya

alam yang mempunyai  peranan dalam berbagai  segi kehidupan diantaranya

sebagai ruang dan tempat untuk hidup dan berusaha.

Tanah  merupakan  sumberdaya  alam  yang  memiliki  manfaat  sangat

banyak,  selain  bermanfaat  dalam  kebutuhan  sosial,  tanah  memiliki  nilai

ekonomi yang semakin lama semakin meningkat  yang dapat meningkatkan

kesejahteraan manusia, Jika dikelola dengan bijak maka sebidang tanah akan

memberikan manfaat yang maksimal, apabila digunakan sesuai dengan letak

geografisnya.

Secara  umum  “Teori  Lokasi”  menyimpulkan  bahwa  semakin  jauh

letak properti dari pusat kegiatan maka nilai properti tersebut akan semakin

rendah,  mengacu pada penelitian  sudaryono (2003)terkait dengan pengaruh

lokasi,kepadatan penduduk,dan kepadatan bangunan terhadap nilai tanah, hasil

penelitian  tersebut   menujukan  bahwa  kepadatan  bagunan  di  suatu  daerah

berpengaruh positif pada nilai tanah

2.2 Prinsip Penilaian Tanah

Menurut Hidayati  dan harjanto (2003)  nilai  tanah dapat ditafsirkan

sebagai makna dari suatu benda.Nilai tanah merupakan suatu alat ukur yang

didasari  oleh  potensi  tanah  secara  ekonomis  dalam  hubungan  dengan

produktifitas  dan  strategi  ekonominya,  nilai  dan  harga  tanah  memiliki

keterkaitan,  dimana harga tanah mencerminkan nilai  tanah tersebut.  Dalam

penilaian  tanah  ada  4  prinsip  yang  digunakan  yaitu  penawaran  dan
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permintaan, penggunaan yang tertinggi dan terbaik, keuntungan produktivitas,

prinsip perubahan dan antisipasi (Eckret, 1990).

Harga tanah merupakan sebuah penilaian terhadap satuan luas bidang

ternentu  menggunakan  nominal  dalam  satuan  uang  dengan  melalui

mekanisme pasar tertentu (Darmawan M, 2010). Penilaian (apprasial) adalah

perkiraan nilai yang perhitungan nya didukung oleh data, perkiraan tersebut

digunakan sebagai bahan prediksi di waktu yang akan datang dalam jangka

waktu  yang  panjang,  objek  dari  perkiraan  tersebut  adalah  nilai  tanah,

perkiraan  dari  seorang  penilai  sangat  penting  dan  berguna  karena  pada

dasarnya untuk melakukan perkiraan seorang penilai  harus menyusun fakta

dan data di lapangan kemudian menganalisa fakta dan data secara sistematis

untuk mendapatkan sebuah perkiraan nilai tanah.

2.3 Faktor perubahan Harga Tanah 

Faktor yang berpengaruh pada nilai  tanah adalah karakteristik  fisik

seperti jenis tanah,akses terhadap tanah, bentuk tanah serta karakteristik legal

seperti  kegunaan tanah tersebut  serta  jenis hak yang terdapat  dalam tanah

tersebut.  (Menurut  Eckert,  1990),  terdapat  berbagai  faktor  yang

mempengaruhi perubahan nilai tanah diantaranya :

1) Faktor ekonomi : faktor yang bersifat  global, regional,  lokal ekonomi yang

akan  mempengaruhinya,  seperti  biaya  transaksi  dan  pusat  kegiatan

masyarakat.

2) Faktor sosial :  Pola  penggunaan  tanah  dan  status  sosial  yang

mempengaruhi pola pengunaan lahan tersebut.

3) Faktor hukum :  Kebijakan  penggunaan  tanah  dan  kualitas  infrastruktur

fasilitas umum yang akan mempengaruhi nilai tanah.

4) Faktor fisik : meliputi faktor lokasi dan situasi.
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2.4 Penilaian tanah

Nilai  tanah  digunakan  untuk  berbagai  macam  keperluan,  diantaranya

digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan seperti

perencanaan  pembangunan,investasi  maupun  penentuan  dan  penetapan  objek

pajak,  maka dari itu penilaian terhadap tanah haruslah akurat.  Menurut (Eckret

1990)  dalam  penilaian  tanah  terdapat  beberapa  metode  pendekatan  yang

digukanan yaitu :

1. (Market  data  Approach)  metode  ini  digunakan  dengan  membandingan

harga tanah dengan tanah yan g  telah diketahui karakteristik serta nilainya

secara akurat, objek tanah yang di amati di bandingkan dengan properti

pembanding  dengan  membandingkan  faktor-faktor  seperti

lokasi,aksesibilitas,jenis data,waktu transaksi dan lain-lain 

2.  (Income Approach) pada metode ini nilai tanah dihitung berdasarkan pada

tingkat keuntungan tanah tersebut pada masa yang akan datang, kemudian

dilakukan  kapitalisasi  untunk  mengkonversi  keuntungan  menjadi  nilai

tanah, pada metode ini  dilakukan perhitungan seluruh pendapatan tanah

tersebut dalam satu tahun dikurangi biaya operasional yang selanjutnya di

kapitalisaikan berdasarkan jenis penggunaan obyek

3. (Cost  Approach)  metode  ini  biasa  digunakan  untuk  penilaian  bagunan

dengan  melakukan  analisis  dan  identifikasi  biaya  pembuatan  barunya

dengan  harga  standard  yang  berlaku  saat  dilakukan  penilaian  serta

selanjutnya dilakukan penyusutan

Penilaian tanah dikenal dalam 2 macam metode, yaitu penilaian tanah secara

massal dan metode penilaian tanah secara individu

1. Pada  penilaian  secara  individual  menggunakan  kontrol  kualitas  dengan

cara membandingkan properti yang dinilai dengan menggunakan properti

yang memiliki karakteristik yang mirip, 

2. Penilaian  secara  massal  menggunakan  penilaian  secara  sistematis  pada

waktu tertentu dengan menggunakan metode statistik yang baku, penilaian

dilakukan secara massal dilakukan di area yang lebih luas, pada penilaian
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secara  massal  dilakukan  kontrol  kualitas  menggunakan  metode statistik

baku  guna  memastikan  data  yang  dihasilkan  akurat  dengan  kondisi

dilapangan

2.5 Perubahan Fungsi Lahan

Seiring dengan berjalannya waktu lahan – lahan di sebuah daerah dapat

beralih  fungsi  menjadi  fungsi  lainnya  seiring  dengan  pertumbuhan

perekonomian di daerah tersebut,  untuk mengetahui  perubahan penggunaan

lahan salah satunya adalah analisis geografis dengan metode overlay peta ke

dalam peta lainnya dalam rentang waktu tertentu,  sehingga dengan analisis

overlay perubahan  penggunaan  lahan  dapat  dengan  mudah  diketahui  dan

dianalisis dengan cermat.

2.6 Zona Nilai Tanah

Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan area yang menggambarkan nilai tanah

yang relatif sama (Harjanto 2007). Pada Surat Keputusan Dirjen Pajak – KEP

-16 PJ.6 1998, Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri 12 atas

sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR)

yang  dibatasi  oleh  batas  penguasaan/pemilikan  objek  pajak  dalam wilayah

properti desa/kelurahan. Sedangkan Nilai Indikasi Rata-rata adalah nilai pasar

wajar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah,

Analisis yang digunakan untuk membuat peta ZNT harus relevan dan selalu

update dengan  harga  dipasaran  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  acuan

penarikan  pajak  daerah  dan  dapat  meningkat  kan  Pendapatan  Asli  Daerah

(PAD).

2.7 Analisis Spasial

Kemampuan utama Sistem Informasi Geospasial adalah menganalisa data

statistik  seta  menyajikan  dalam bentuk  overlay kedalam peta  yang disebut

analisa spasial.  Pada analisa spasial  faktor  yang berperan biasanya dengan

melibatkan kombinasi atribut- atribut seperti umur seseorang,tipe jalan,nama

jalan,harga  tanah,  perseberan  penduduk  kedalam  ruang  atau  space  biasa
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disebut  geografi,  Analisa  Spasial  dilakukan  dengan  mengoverlay dua  peta

yang kemudian menghasilkan peta baru hasil analisis (Handayani, 2005).

2.7.1 Overlay spasial

Cara dasar untuk menganasila,membuat atau mengenali hubungan spasial

adalah dengan melakukan  overlay spasial. Proses tersebut dilakukan dengan

melakukan operasi join dan menampilkan secara bersama kumpulan data yang

dipakai di daerah yang sedang diamati, hasil dari kombinasi data dan wilayah

merupakan  sekumpulan  data  baru  dari  minimal  dua  data  spasial  tersebut

dinamakan overlay spasial

2.7.2 Overlay Peta

Overlay peta  merupakan salah  satu proses  penggabungan antara  2 atau

lebih peta tematik dai wilayah yang sama untuk membentuk satu layer peta

baru. Menggabungkan 2 layer peta atau lebih menjadi kunci dari fungsi-fungsi

analisis Sistem Informasi Geografi,

berikut ini merupakan konsep overlay peta :

 Overlay peta  mengkombinasikan  data  spasial  dan  data  atribut  dari  dua

theme masukan

 Alamat  overlay peta  merupakan  hubungan  interseksi  dan  saling

melengkapi antara fitur-fitur spasial

2.7.3 Merge

Merge adalah salah satu fitur untuk memproses penggabungan antara dua

atau lebih theme menjadi satu theme

 Gambar 2.1 merge (Sumber: Handayani, 2005)
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2.7.4 Clip

clip merupakan  salah  satu  proses  untuk  membuat  sebuah  theme baru

dengan  meng-overlay-kan  feature  dari  dua  buah  theme.salah  satu  dari  dua

theme  tersebut  haruslah  merupakan  poligon,  theme  yang  disebut  “overlay

theme”. Proses clip menggunakan sebuah clip theme yang berfungsi sebagai

“cookie cutter” ubtuk meng-clip sebuah input theme, namun dalam prosesnya

tidak mengubah attribute theme tersebut

Gambar  2.2   Clip

(Sumber:  Handayani,

2005)

2.7.5  Query  atau

Penelusuran

Penelusuran atau  query adalah salah satu cara untuk mencari  area yang

memiliki satu kriteria tertentu

Gambar 2.3 Query (Sumber: Handayani, 2005)

2.8 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoneh dari kegiatan jual

beli  oleh  penjual  dan  pembeli  di  suatu  wilayah,  apabila  tidak  terjadi

transaksi di daerah tersebut maka penentuan NJOP dilakukan dengan cara

membandingkan harga objek lain yang serupa sebagai nilai baru.

NJOP digunakan sebagai dasar nilai acuan yang digunakan untuk

penentuan besaran Pajak Bumi Bangunan (PBB), besaran Nilai Pajak yang

dibayar  oleh  wajib  pajak  dihitung  dari  luas  bangunan  dan  tanah

berdasarkan  nilai  NJOP  diwilayah  tersebut.  Sesuai  dengan  Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi

Bangunan disimpulkan bahwa perhitungan mengenai  pembayaran  Pajak

Bumi dan Bangunan ialah :

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan 

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

NJKP : Nilai Jual Kena Pajak / 0,5% 

NJOPTKP :  Nilai  Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Jika NJKP 40% x

(NJOP – NJOPTKP) 

       PBB = Tarif x NJKP PBB = 0,5% x (40% x (NJOP – NJOPTKP))

       PBB = 0,2% x (NJOP – NJOPTKP))

Jika NJKP 20% (NJOP – NJOPTKP)

  PBB = Tarif x NJKP PBB = 0,5% x (20% x (NJOP – NJOPTKP)) 

  PBB = 0,1% x (NJOP – NJOPTKP)
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