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BAB III  

METODOLOGI 

 

3.1 Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskiptif adalah metode riset yang digunakan untuk 

memperjelas gejala social melalui berbagai variable penelitian yang saling 

berkaitan anatar satu dengan yang lain. Dalam tulisannya, beliau menambahkan 

bahwa penelitian dekriptif tidak memerlukan hipotesis, lantaran pengujian serta 

penulisan baru akan dilakukan setelah terjun ke lapangan [16] 

Metode dalam penelitian deskriptif dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain : 

a. Metode survei 

Dengan metode ini, penelitian dapat dilakukan terhadap populasi besar 

ataupun kecil. meskipun begitu, data yang diteliti lebih lanjut hanyalah 

sampel dari populasi tersebut. 

b. Metode deskriptif kesinambungan 

Metode ini dilakukan secara berkesinambungan demi mendapatkan 

pengetahuan yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang diteliti. 

c. Penelitian studi kasus 

Metode ini berfokus pada objek dengan mempelajari suatu  kasus. Studi 

kasus bertujuan utuk memberikan gambaran yang rinci mengenai latar 

belakang, sifat, serta karakter khas dari suatu kasus untuk kemusian 

dihubungkan dengan hal yang bersifat umum 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi untuk penelitian yang saya lakukan adalah Kelurahan Korpri Jaya 

Kecamatan Sukarema Kota Bandar Lampung. Semulanya lokasi ini bernama 

Kelurahan Harapan Jaya berasal dari bagian wilayah Kelurahan Sukarame I 

Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang luasnya 1.475 Ha terdiri dari  

Lingkungan yaitu : Lingkunagn I,II,III,IV,V,VI, dan VII. Untuk luas Kelurahan 

Kopri Jaya itu sendiri adalah 214 Ha.  
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Gambar 2 Peta Lokasi Penelitian 

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2001 

tentang penataan dan pembentukan Kelurahan dan Kecamatan yang dikeluarkan 

oleh Walikota. Sesuai dengan peraturan daerah tersebut kecmatan sukarame 

membawahi 6 kelurahan yang terdiri dari kelurahan lama yang dimekarkan, yakni: 

1. Kelurahan Sukarame 

2. Kelurahan Sukarame Baru 

3. Kelurahan Way Dadi 

4. Kelurahan Way Dadi Baru 

5. Kelurahan Harapan Jaya, yang selanjutnya berganti nama menjadi 

kopri Jaya 

6. Kelurahan Korpri Raya 

Semenjak pemekaran kecamatan dan kelurahan berdasarkan peraturan 

daerah No 12 tahun tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan Pembentukan kelurahan 

dan kecamatan yang dikeluarkan oleh walikota, maka sejak tanggal tersebut 

kelurahan Harapan Jaya dimekarkan menjadi 2 kelurahan yaitu kelurahan Korpri 
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Jaya dan Kelurahan Korpri Jaya.Dari Aspek Geografis kelurahan Korpri Raya 

memiliki batas wilayah yaitu : 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Way Hui kecamatan Jati 

Agung kabupaten Lampung Selatan. 

2. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kelurahan Way Dadi 

dan Korpri Raya 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kelurahan Way Dadi, 

dan Kelurahan Sukarame 

4. Sebelah Timut berbatasan dengan wilayah Desa Sabah Balau. 

Potensi sumber daya manusia pad kelurahan ini memiliki jumlah laki – 

laki sebanyak 2.261 orang, Perempuan 2.067 orang dengan jumlah total 4.328 

orang dan memiliki jumlah kepala keluarga 1.164 KK. 

 

3.3 Data dan Alat Penelitian 

Data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini dibagi menjadi 2 jenis data 

yaitu data Spasial dan data Non-Spasial. Penelitian ini menggunkan software atau 

aplikasi yang digunakan sabagai alat yang membantu dalam proses pengolahan 

data, adapun data dan alat yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut.    

 

3.2.1 Data Penelitian 

Penelitian Tugas Akhir ini menggunakan beberapa data yang dibgi 

menjadi 2 jenis data antara lain: 

1. Data Spasial 

a. Peta Administrasi Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame 

Kota Bandar Lampung yang diperoleh dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung (DisDukCapil). 

b. Citra Pleiades Resolusi tinggi diperoleh dari Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) digunakan 

sebagai acuan pembuatan zona awal pekerjaan 
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2. Data Non-Spasial 

a. Data Harga tanah daerah penelitian kelurahan Korpri Jaya 

Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung kurun waktu 

Desember 2019 sampai dengan Febuari 2020 

b. Data NJOP tanah Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame 

Kota Bandar Lampung tahun 2019 dari Dinas Pendapatan 

Pengolahan Keuangan dan Aset Negara (DPPKAD) 

 

3.2.2 Alat Pendukung Penelitian 

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini sebagai pendukung dalam 

proses pengolahan data, antara lain : 

1. Perangkat Keras 

a. Mobile Topoghraper untuk mencari nilai koordinat titik sampel 

b. Kamera digunakan untuk dokumentasi 

c. Perangkat computer yang memiliki Spesifikasi sebagai beriku : 

1) Merek laptop  : Acer 

2) Sistem Operasi : Microsoft windows 10 home 

3) Prosessor   : Intel® Core ™ i5- 7200U 2.5GHz 

4) RAM  : 4.00GB 

5) Hardisk  : 1000GB 

d. Printer Canon dalam pencetakan laporan 

2. Perangkat Lunak 

a. Miscrosoft  Office ( Ms. Word, Ms. Visio, Ms. Excel 2013) 

digunakan dalam pembuatan laporan. 

b. ArcGis 10.2 untuk pembuatan Peta dan penarikan jarak. 

 

3.4 Diagram Alir Penelitian 

Pada gambar 3 dibawah ini adalah diagram alir penelitian dimana penelitian 

dilakukan dengan pengumpulan data yang berupa data skunder dan data primer 

yaitu peta administrasi, citra pleadies, nilai jual objek pajak dan harga pasar.  

kemudian data diolah untuk didapatkan peta harga tanah berdasarkan nilai jual 

objek pajak dan peta harga tanah berdasarkan harga pasar. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian Tugas Akhir ini menggunakan beberapa metode sebagai 

alat pendukung dalam proses pengumpulan data. Sebagai berikut :  

3.5.1. Survei Lapangan 

Pada pelaksanaan nya survei informan harga transaksi tanah besumber dari 

responden dan informan. Responden adalah sumber data utama yag memberikan 

gambaran dan keterangan yang dapat dipercaya tentang informasi harga 

penawaran atau transasksi bidang tanah, antara lain : 

1. Pemilik tanah yang baaru melakukan transaksi (harga transaksi). 

2. Agen perumahan (harga transaksi/penwaran). 

3. Pengembang (harga transaksi/penwaran). 

4. Notaris, lurah, aparat lainnya yang diyakinan sebagai sumber 

terpercaya informan harga pasar. 

5. Pemilik tanah yang berniat mejual tanah nya (harga penawaran). 

 

3.5.2. Metode Penilain Tanah Massal 

Dalam penelitian Tugas Akhir ini menggunakan metode penilaian tanah 

secara massal sebagai pembuatan zona nilai tanah. Penilaian tanah secara massal 

adalah penilaian tanah dengan cara mengelompokkan beberapa bidang tanah yang 

berdekatan/berbatasan dan memiliki kemiripan karakteristik dalam hal seperti: 

nilai pasar tanah, aksesibilitas dari dan ke fasilitas sosial dan fasilitas umum, 

potensi nilai menjadi 1 (satu) kelompok area yang kemudian di sebut dengan Zona 

Nilai Tanah (ZNT). ZNT dapat diartikan sebagai zona geografis yang terdiri atas 

sekelompok objek pajak yang mempunyai 1 (satu) Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) 

yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu- satuan 

wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas 

blok[2] . 

 

3.5.3. Menentukan Harga Pasar Tanah 

Dalam kegiatan ini pengumpulan data yang dilakukan dengan menentukan 

data sampel harga pasar tanah untuk mempermudah pengklasifikasian dan 

perhitungan zona nilai tanah akan dibuat. 
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1. Menentukan titik- titik sampel bidang tanah dan menentukan 

koordinat lokasi titik sampel tersebut. 

2. Melakukan wawancara dengan sampel responden. Wawancara 

responden ini dilakukan agar dapat memperoleh keterangan yang 

lebih akurat terhadap data bidang tanah dalam data spasial maupun 

non-spasial serta informasi harga penawaran atau transaksi bidang 

tanah. 

3. Mencatat data harga pasar tanah. Setelah melakukan wawancara 

dengan responden keseluruhan data yang didapat kemudian dicatat 

dan didokumentasikan. 

4. Data yang didapat dari pelaksanaan tahap ini dipindahkan dalam 

bentuk digital agar mempermudah pengklasifikasian dan 

perhitungan zona nilai tanah yang akan dibuat. 

 

3.6 Metode Pengolahan Data 

3.6.1 Pengoreksian Citra 

Pada tahap ini dilakukan koreksi citra, koreksi yang dilakukan adalah 

koreksi radiometric untuk melihat kesalahan error pada citra Pleiades yang 

didapatkan dari Laboratorium Geomatika dan shp Kelurahan Kota Bandar 

Lampung saat di gabungkan pada argis. Tahapan ini dilakukan karena citra 

digunakan sebagai dasar pembuatan zona awal dan dengan dilakukannya 

koreksi ini dapat memperkecil kesalahan yang terjadi saat pengolahan data. 

 

3.6.2 Buffer 

Dalam Prahasta, secara anatomis Buffer merupakan sebentuk zona yang 

mengarah keluar dari sebuah obyek pemetaan apakah itu sebuah titik, garis, atau 

area (poligon). Dengan membuat Buffer, akan terbentuk suatu area yang 

melingkupi atau melindungi suatu obyek spasial dalam peta (buffered object) 

dengan jarak tertentu. Jadi zona-zona yang terbentuk secara grafis ini digunakan 

untuk mengidentifikasi kedekatan-kedekatan spasial suatu obyek peta terhadap 

obyek-obyek yang berada di sekitarnya [6].  
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Dalam penggunaan metode buffer pada penelitian digunakan sebagai 

Buffer jalan yang dilakukan untuk memisahkan kawasan yang berdasarkan 

jaringan jalan, untuk menghasilkan data spasial baru yang berbentuk polygon atau 

zona jarak dengan jaringan jalan. Karena dalam kategorinya harga tanah yang 

berada di pinggir jalan akan lebih tinggi. 

Pada tahap awal yang dilakukan dalam peneitian ini adalah pembuatan 

zona awal yang akan menjadi acuan proses pengambilan data dilapangan, dimana 

proses pengambilan titik sampel dapat direncanakan secara terperinci sebelum 

survey lapangan. Buffer jalan ini dilakukan untuk memisahkan kawasan yang 

berdasarkan jaringan jalan, untuk menhasilkan data spasial baru yang berbentuk 

polygon atau zona jarak dengan jaringan jalan dengan luas 50 meter. 

 

3.6.3. Zona Kesamaan Sifat (Klasifikasi) 

Metode klasifikasi atau zona kesamaan sifat yang dimaksud adalah metode 

yang digunakan dalam pengaplikasian SIG, metode kalsifikasi adalah suatu 

kegiatan yang mengklasifikasikan kembali suatu data hingga pada akhirnya 

menjadi sebuah data spasial yang baru dan berdasarkan pada kriteria atau atribut 

tertentu [6]. 

Klasifikasi ini dilakukan dalam penelitian sebagai langkah awal yang 

dilakukan untuk mengelompokan bidang sesuai dengan penggunaan lahan yang 

terdapat pada peta tata guna lahan. 

 

3.6.4. Koreksi data harga tanah 

Informasi sampel hasil survey dilapangan masih dalam pengaruh berbagai 

faktor, seperti faktor jenis data, status hak, dan faktor waktu. Oleh karena itu perlu 

dilakukan perhitungan- perhitungan lebih lanjut agar bias memperoleh informasi 

nilai tanah yang sudah tidak terpengaruh oleh faktor – fakto lainnya. 

a. Koreksi data transaksi  

Koreksi data transaksi bias berbeda- beda untuk setiap daerah, dimana 

penyesuan harga penawaran tergantung dari karakteristik daerah itu 

sendiri. 
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b. Koreksi waktu transaksi  

Koreksi waktu trasaksi dilakukan atas pertimbangaan terjadinya inflasi 

harga tanah tiap waktunya. Data inflasi 10% per tahun dijadikan 

patokan koreksi per 31 desember tiap tahunnya. Unsur pengoreksi 

infalsi adalah rentang waktu transaksi atau pengambilan data 

penawaran. 

c. Harga tanah per meter persegi 

Setelah dilakukan berbagai koreksi penyesuain harga, maka akan bisa 

didapatkan harga tanah permeter pesegi, dengan cara membagi harga 

tanah yang sudah terkoreksi dengan luas bidang. 

 

3.6.5. Penentuan Classter 

Penentuan claster yang dimaksud adalah penentuan untuk range terhadap 

zona nilai tanah yang akan dibuat, dimana dikelompok kan menjadi tiga 

yaitu renda, sedang, dan tinggi. Penentuan range harga menggunakan 

perhitungan : 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 max + 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑖𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑡𝑒𝑟
 

 

3.6.6. Ploting 

Selanjutnya adalah proses ploting yang dilakukan menggunakan Microsoft 

Excel kedalam ArcGIS sesuai dengan batas zona yang telah dibuat. 

 

3.7 Teknik Analisi Data 

3.7.1. Assesment Sales Ratio 

Assesment sales ratio adalah “rasio atau perbandingan antara nilai yang 

digunakan untuk penetapan pajak suatu property terhadap nilai pasarnya” [18]. 

Asessment sales ration berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak yang 

dimaksud Asessement sales Rasio adalah perbandingan rata-rata nilai jual objek 

pajak (NJOP) PBB yang sudah ditetapkan dibandingkan dengan rata – rata harga 

pasar [19]. 

Perhitungan assessment sales rasio adala sabagai berikut : 
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𝐴𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
X̅ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐽𝑢𝑎𝑙 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 (𝑁𝐽𝑂𝑃)

X̅ 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟
  

Penilaian properti untuk kepentingan perpajakan adalah assessment sales 

ratio yang merupakan perbandingan antara NJOP sebagai nilai properti yang 

ditetapkan terhadap nilai pasar [19]. Analisis penentuan NJOP tanah dimaksudkan 

untuk melihat tingkat penerapan terhadap nilai pasar yang berlaku. 

International Associattion of Assessor Officers (IAAO) adalah sebuah 

organisasi pendidikan penelitia iternasional yang menyediakan jasa profesi 

penilaian properti dan hal lain yang berhubungan dengan pajak properti. 

Sebagaian besar anggota IAAO adalah orang-orang yang berprofesi sebagai 

penilai properti yang biasanya bekerja untuk pemerintahan, tapi dasarnya juga 

terbuka bagi siapapun yang bekerja untuk industry yang berminat dengan 

properti[20]. 

  International Associattion of Assessor Officers (IAAO) memberikan 

rekomendasi bahwa tingkat assessment sales ratio untuk semua objek pajak suatu 

daerah seharusnya berada dalam 10% dari tingkat rasio yang diinginan yaitu 

antara 90-110% [20]. Standar ini dapat digunakan oleh penilai untuk menjaga 

mengevaluasi pekerjaan penilaian. Berikut ini adalah standar yang dikeluatan oleh 

International Associattion of Assessor Officers (IAAO) sebagai standar dalam 

melakukan penilaian tanah level asessmentnya berkisar 0,90 dan 1,10. Berikut 

merupakan table Analisis Assessment Sales Ratio [21]: 

Tabel 1 Tabel Analisis Assessment  Sales Ratio 

Asessment Sales Rasio Keterangan 

ASR < 0,900 
NJOP berada dibawah harga pasar 

0,900 ≤ ASR ≤ 1,100 
NJOP mencerminkan harga pasar 

ASR > 1,100 
NJOP di atas harga pasar 

Pada penelitian ini terdapat 3 clater untuk setiap harga tanah yaitu claster 

rendah, claster sedang dan claster tinggi di setiap claster akan dilakukan 

perbandingkan dengan menggunakan Analisis Assessment Sales Ratio. 
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3.7.2. Metode Pendekatan Data Pasar 

Pada tugas akhir ini saya menggunakan pendekatan data pasar dimana 

pendekatan perbandingan data pasar penjualan adalah suatu metode untuk 

memperkirakan nilai pasar dari suatu properti berdasarkan harga jual dari properti 

lainnya yang sebanding. Secara filosofis, penggunaan pendekatan tersebut 

didasarkan pada prinsip substitusi, dalam arti calon pembeli suatu properti tidak 

akan membayar lebih mahal dari pada biaya yang diperlukan untuk memperoleh 

properti sejenis di pasar properti yang sama [2]. Dalam penelitian ini dilakukan 

pendekatan harga pasar dengan melakukan survey lapangan dengan informan 

harga transaksi tanah bersumber dari responden dan informan. Responden adalah 

sumber data utama yang memberikan gambaran dan keterangan yang dapat 

dipercaya tentang informasi harga penawaran atau transasksi bidang tanah. 

a. Prinsip Dasar Penilaian Yang terkait 

Secara lengkap, prinsip-prinsip dasar yang berkaitan penggunaan 

pendekatan perbandingan data pasar antara lain sebagai berikut: 

a. Penawaran dan permintaan 

b. Subsitusi  

c. Keseimbangan  

d. Eksternalitas 

b. Penentuan Faktor Penyusuaian  

Dalam penerapan pendekatan perbandingan, hal pokok yang harus 

diperhatikan adalah perihal karakteristik properti yang akan 

diperbandingkan antara properti yang dinilai dan properti pembanding [2]. 

Untuk itu perlu dilakukan identifikasi atas karateristik yang “dianggap” 

mempengaruhi nilai property yang akan dihasilkan. Karakteristik yang 

diperbandingkan tersebut meliputi karakteristik legal, fisik, ekonomis, dan 

kondisi lingkungan yang berkaitan dengan property yang dinilai, sebagai 

berikut: 

 

 

 



 

42 
 

1. Penggunaan 

Pengguna adalah faktor penentu nilai yang bersifat mendasar, karena nilai 

pasar cenderung diukur berdasarkan pengguna yang optimal. Jenis 

pengguna property dapat dibedakan sebagai berikut: 

a) Penggunaan yang sah menurut hukum (legal). 

b) Penggunaan yang tepat: apakah secara fisik penggunaan tersebut 

tepat untuk lokasi atau properti yang dimaksud, dalam arti ukuran, 

bentuk, dan lain sebagainya. 

c) Penggunaan yang cocok/sesuai: apakah fasilitas-fasilitas penunjang 

yang diperlukan (seperti peralatan, jalan masuk, penggunaan yang 

terkait). 

2. Lokasi 

Faktor kondisi dari masing-masing lokasi properti yang akan dinilai 

maupun properti pembanding , sangat mempengaruhi penentuan harga 

pasar, karena penggunaan yang sesuai dan menguntungkan tergantung 

pada lokasi serta lingkungan tempat properti itu berada termasuk fasilitas-

fasilitas penunjang yang ditempatkan pada lokasi yang baik dan sesuai, 

oleh karena itu jasa-jasa yang mungkin dihasilkan baik berupa 

kenyamanan maupun penghasilan dari properti yang bersangkutan akan 

terus menerus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan-perubahan 

yang dialami oleh lingkungan itu [2]. 

Sesuai dengan penjelasan pada metode pendekatan pasar, dapat digambarkan 

dengan menggunakan tabel sebagai berikut : 

Tabel 2 Metode Pendekatan Pasar 

No Parameter Variabel Indikator 

1 Dasar Nilai 

1. Penawaran dan perminatan Jual beli  

2. Sibsitusi Kesesuain 

3. Keseimbangan Pemanfaatan 

4. 4. Eksebilitas Kenyamanan 

2 
Faktor 

Penyesuaian 

1. Lokasi 
a. Fasilitas 

b. Kenyamanan 

2. Penggunaan a. Penggunaa yang sah 



 

43 
 

hukum 

b. Penggunaan yang tepat 

c. Penggunaan yang sesuai/ 

cocok 

3.7.3. Metode Survei Rumus Slovin 

Rumus Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang di buat 

slovin, dengan mencermati persamaan – persamaan matematis tersebut, dapat 

diketahui keterangan mengenai rumus Slovin yaitu rumus Slovin dapat dipakai 

untuk menentukan sampel, hanya jika penelitian bertujuan untuk menduga 

proporsi populasi. Dapat dikatakan populasi yang sudah dikatahui jumlah nya[17].

  𝑛 =
𝑁

𝑁.𝑑2+1
 dimana, 

n = jumlah sampel  

N = jumlah populasi 

d = selang kepercayaan 

Dari pernyataan diatas dalam penelitian ini menggunkan rumus Slovin 

untuk menentukan jumlah sampel yang akan di ambil dalam survei, dengan N = 

781 dan d = 90% maka didapatkan sampel (n) = 89 sampel. 

Kelemahan rumus slovin, yaitu dalam melakukan suatu penelitian 

terhadap jumlah populasi tertentu, harus mmiliki persyaratan jumlah populasi dari 

objek tertentu itu diketahui jumlahnya. Apabila jumlah populasi dari objek 

tertentu tidak diketahui, maka rumus slovin tidak akan bisa digunakan [17]. 

  


