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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

II.1 Nilai dan Harga Tanah 

II.1.1 Pengertian Nilai Tanah dan Harga Tanah 

Tanah adalah sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan manusia, sebagai tempat dan ruang hidup, mendukung vegetasi alam, 

sebagai wadah bahan mineral, bahan bakar, fosil dan lain sebagainya untuk 

menunjang keperluan hidup manusia. Tanah dipandang sebagai ruang, alam, 

faktor produksi, barang konsumsi, situasi, property, dan model (Anugrah, 2017). 

Menurut Shenkel (1988), dalam Bayhaki, dkk. (2009) menyatakan bahwa nilai 

tanah mempunyai pengertian bermacam-macam tergantung pada konteks dan 

tujuannya serta sudut pandangnya. Nilai tanah secara definisi diartikan sebagai 

kekuatan dari tanah untuk dipertukarkan dengan barang lain.  

Menurut Northam (1975), menyatakan bahwa terdapat dua pengertian 

tentang nilai tanah yaitu: 

1. Nilai tanah adalah nilai pasar (market value) yaitu harga jual beli tanah 

yang terjadi pada waktu tertentu.  

2. Nilai tanah adalah nilai assessment (assessed value) yaitu nilai yang 

diestimasi oleh seorang penilai. 

Nilai atas sebidang tanah dicerminkan oleh keuntungan yang diterima 

dalam pemakaian sebidang tanah tersebut. Keuntungan tersebut berkaitan dengan 

pengaruh lingkungan yang dibedakan sebagai faktor manusia dan non-manusia. 

Faktor manusia berkenaan dengan tindakan/perbuatan manusia untuk 

mempertinggi nilai tanah seperti dengan mendirikan bangunan. Faktor non-

manusia berkenaan dengan eksternalitas yang diterima oleh tanah tersebut 

(Sutawijaya, 2004). 

Dalam melakukan penilaian tanah perlu diketahui beberapa prinsip 

penilaian. Menurut Joseph K. Eckert dalam Yustanti (2012), mengemukakan 

prinsip penilaian tanah terdiri dari empat prinsip, yaitu penawaran dan permintaan 

(supply and demand), penggunaan yang tertinggi dan terbaik (highest and the best 

use), keuntungan produktivitas (surplus productivity), serta prinsip perubahan dan 
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antisipasi (change and anticipation). Menurut Presylia (2002), dalam Sihombing 

(2018), nilai tanah dibagi menjadi dua yaitu nilai tanah langsung dan nilai tanah 

tidak langsung. Nilai tanah langsung adalah ukuran nilai kemampuan tanah 

memberikan nilai produktifitas dan memberikan kemampuan ekonomisnya secara 

langsung, seperti tanah atau lahan yang secara langsung dapat berproduksi seperti 

contoh tanah pertanian. Nilai tanah tidak langsung adalah ukuran nilai tanah yang 

dilihat dari segi letak strategis yang dapat memberikan nilai produktifitas dan 

ekonomisnya, seperti tanah yang berada di pusat perdagangan, perkantoran 

ataupun ditempat rekreasi. 

Harga tanah merupakan penilaian atas tanah yang diukur berdasarkan 

harga nominal dalam satuan uang untuk luasan tertentu melalui mekanisme pasar 

tanah (Darmawan, 2005). Menurut Berry (1984), dalam Parmadi (2019), harga 

tanah merupakan refleksi dari nilai tanah yang mencerminkan dari nilai tanah itu 

sendiri. Nilai dan Harga tanah mempunyai hubungan yang fungsional, dimana 

harga tanah ditentukan oleh nilai tanah atau harga tanah mencerminkan tinggi 

rendahnya nilai tanah (Sihombing, 2018). 

 

II.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tanah 
Menurut Riza (2005), dalam Sihombing (2018), nilai tanah dapat 

diciptakan, dipelihara, diubah, atau dirusak oleh keempat kekuatan penggerak 

kehidupan masyarakat, antara lain:  

1. Standar kehidupan sosial 

2. Pengaruh-pengaruh alam dan lingkungan 

3. Peraturan pemerintah 

4. Perubahan dan penyesuaian kehidupan ekonomi 

Dalam jurnal American Institute of Real Estate Appraiser, oleh Wolcott 

(1987), dalam Sutawijaya (2004), terdapat empat yang mempengaruhi nilai tanah 

antara lain faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan kebijakan pemerintah, 

serta faktor fisik dan lingkungan. 

1. Faktor ekonomi, ditunjukan dengan hubungan antara permintaan dan 

penawaran dengan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. Variabel permintaan dapat meliputi tenaga kerja, tingkat 
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upah, tingkat suku bunga dan biaya transaksi. Sedangkan variable 

penawaran dapat meliputi biaya perijinan, jumlah tanah yang tersedia, 

pajak dan biaya lainnya (Sutawijaya, 2004). 

2. Faktor sosial, ditunjukan melalui karakteristik masyarakat yang meliputi 

jumlah penduduk, jumlah keluarga, tingkat pendidikan, dan lain-lain. 

Faktor ini membentuk suatu pola penggunaan tanah pada suatu wilayah 

(Sutawijaya, 2004). 

3. Faktor politik dan kebijakan pemerintah, berkaitan dengan ketentuan 

perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dibidang penggunaan 

tanah (zoning). Sebagai contoh kebijakan biaya dan alokasi penggunaan 

tanah akan berpengaruh pada tingkat harga tanah disuatu wilayah, seperti 

kebijakan pemilikan sertipikat tanah, peraturan penataan ruang dan 

penetuan zoning, peraturan perpajakan, peraturan perijinan dan lain-lain 

(Yustanti, 2012). 

4. Faktor fisik dan lingkungan, ditunjukan melalui lokasi dan ketersediaan 

fasilitas sosial. Faktor fisik dan lingkungan berkaitan erat dengan site dan 

situation. Site merupakan karakter internal dari persil/daerah tertentu 

termasuk ukuran, bentuk, topografi, dan semua keadaan fisik tanah. 

Situation merupakan karakter yang berkenaan dengan eksternalnya yang 

terkait erat dengan tempat-tempat disekitarnya pada geografi yang sama, 

sebagai contoh aksesibilitas, tersedianya sarana dan prasarana seperti 

jalan, listrik, air bersih dan lain-lain (Yustanti, 2012). 

 

II.2 Penggunaan Lahan dan Perubahan Penggunaan Lahan 
Menurut Brinkman dan Smith (1973), lahan (land) memiliki pengertian 

bahwa wilayah di permukaan bumi yang mencakup semua komponen biosfer 

yang tetap atau bersifat siklis yang berada diatas dan dibawah wilayah tersebut 

termasuk atmosfer, tanah, batuan, relief, hidrologi, flora dan fauna, serta semua 

yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia yang berpengaruh pada penggunaan 

lahan pada saat sekarang maupun masa mendatang. Menurut Rahman (2011), 

dalam jurnal tugas akhirnya menyatakan bahwa penggunaan lahan merupakan 

hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan kegiatan (intervensi) manusia 



 
 

8 
 

terhadap lahan dipermukaan bumi yang sifatnya dinamis dan memiliki fungsi 

dalam pemenuhan  kebutuhan hidup baik kebutuhan material maupun kebutuhan 

spiritual. Penggunaan lahan memiliki keterkaitan erat dengan ketersedian lahan 

dan air. Lahan dan air berperan dalam menentukan produktivitas sumberdaya 

yang mampu memberikan data tentang potensi produksinya. 

Lillesand dan Kiefer (1993), dalam Rezki, dkk. (2018), mendefinisikan 

penggunaan lahan (landuse) berhubungan dengan kegiatan manusia pada suatu 

lahan. Penggunaan lahan menyangkut pada aspek aktivitas pemanfaatan lahan 

yang dilakukan oleh manusia. Menurut Rustiadi (2006), dalam Rezki, dkk (2018), 

mendefinisikan penggunaan lahan sebagai bentuk campur tangan dari manusia 

terhadap sumberdaya lahan, baik yang bersifat permanen ataupun cyclic dalam 

memenuhi kebutuhan hidup baik dari segi material maupun spiritual. 

Menurut Munibah (2008), dalam Rezki, dkk. (2018), Perubahan 

penggunaan lahan adalah aktivitas terhadap suatu lahan yang berbeda dari 

aktivitas lahan yang sebelumnya baik untuk tujuan komersial maupun industri. 

Sementara menurut Muiz (2009), dalam Rezki, dkk. (2018), perubahan 

penggunaan lahan merupakan suatu proses perubahan dari penggunaan lahan 

sebelumnya ke penggunaan lahan lain yang bersifat permanen ataupun bersifat 

sementara, yang merupakan konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan 

transformasi pada perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang 

berkembang dalam tujuan komersial maupun industri. Perubahan penggunaan 

lahan pada umumnya dapat diamati dengan menggunakan data spasial dari peta 

penggunaan lahan dari  tahun yang berbeda. 

 

II.3 Zona Nilai Tanah 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. 

208/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan 

Perdesaan Dan Perkotaan, Zona Nilai Tanah merupakan zona geografis yang 

terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan 

dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah 

administrasi desa atau kelurahan tanpa terikat pada batas blok. Nilai Indikasi 

Rata-Rata yang disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang mewakili nilai 
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tanah dari suatu zona nilai tanah tertantu. Dalam pembuatan peta ZNT pada setiap 

zona diberikan kode dengan menggunakan kombinasi dua huruf yang dimulai dari 

AA sampai ZZ dengan mengikuti aturan pembuatan peta blok.  

Menurut Purnamasari (2011), dalam  Situmorang dan Anrico (2015), 

menyatakan bahwa Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan zona atau area yang 

menggambarkan nilai tanah yang relatif sama, bidang-bidang tanah yang ada 

didalamnya mempunyai batasan yang bersifat imajiner atau nyata sesuai dengan 

penggunaan tanah dengan  perbedaan nilai antara bidang tanah yang satu dengan 

bidang tanah yang lain berdasar analisis perbandingan harga pasar dan biaya. Peta 

ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas 

objek pajak yang mempunyai Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang dibatasi oleh 

penguasaan atau pemilikan objek dalam suatu wilayah administrasi desa atau 

kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat pada batas blok, setiap 

zona memiliki kode yang berbeda dan unik yang dimaksudkan untuk 

memudahkan penentuan relatif objek pajak di lapangan maupun untuk 

kepentingan pengenaan besarnya PBB (Sihombing, 2018). 

 

II.4 Sistem Informasi Geografis 
Istilah Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan gabungan dari tiga 

unsur pokok yaitu sistem, informasi, dan geografis. Sistem informasi merupakan 

entitas yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik dan logika. Sedangkan 

Geografis merupakan bagian dari spasial (Prahasta, 2009). Sistem Informasi 

Geografis (SIG) digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, 

mengolah, menganalisis dan menghasilkan data geospasial, untuk membantu 

dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan serta 

pelayanan umum lainnya (Fachrurozy, dkk. 2016). SIG merupakan sejenis 

perangkat lunak, perangkat keras, manusia, prosedur, basis data, dan fasilitas 

jaringan komunikasi yang digunakan untuk melengkapi proses-proses 

memasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan, dan keluaran 

data/informasi geografis beserta atributnya (Bayhaki, dkk. 2009).  
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Menurut Demers (2003) dalam Wibowo, dkk. (2015), ciri-ciri SIG adalah 

sebagai berikut: 

1. SIG memiliki subsistem input data yang menampung dan mengolah data 

spasial dari berbagai sumber. Input data ini berisi proses transformasi data 

spasial yang berbeda jenisnya, misal dari peta kontur menjadi titik 

ketinggian. 

2. SIG mempunyai subsistem penyimpanan dan pemanggilan data yang 

memungkinkan data spasial untuk dipanggil, diedit, ataupun diperbaharui. 

3. SIG memiliki subsistem manipulasi dan analisis data yang menyajikan 

peran data, pengelompokan dan pemisahan, estimasi parameter dan 

hambatan, serta fungsi permodelan. 

4. SIG mempunyai subsistem pelaporan yang menyajikan seluruh atau 

sebagian dari basis data dalam bentuk tabel, grafis dan peta. 

 

II.5 Analisa Deret Berkala (Time Series) 
Menurut Nurmalasari (2017), peramalan (forecasting) merupakan 

perkiraan suatu peristiwa dimasa mendatang ataupun masa lalu. Tujuan dari 

peramalan adalah untuk meredam ketidakpastian sehingga diperoleh perkiraan 

yang mendekati keadaan sebenarnya. Terdapat beberapa model peramalan yang 

tergolong metode kuantitatif, yaitu model deret waktu (time series) dan model 

trend linear . 

Deret waktu merupakan sebuah prosedur yang dapat digunakan untuk 

mengetahui gerak dari perubahan atau perkembangan nilai suatu variable sebagai 

akibat dari perubahan waktu. Analisa deret waktu pada umumnya digunakan 

untuk meraml nilai dari suatu variabel pada masa lalu ataupun mada mendatang 

berdasar pada kecenderungan dari perubahan nilai variabel yang sudah tersedia 

(diketahui). Analisa deret waktu (time series) juga merupakan analisa hasil dari 

ramalan yang disusun atas pola hubungan dari variabel yang dicari dengan 

menggunakan variabel waktu yang mempengaruhinya. Deret waktu adalah 

serangkaian pengamatan yang disususn sebagai data statistik terhadap peristiwa, 

kejadian atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu yang dicatat secara teliti 

berdasar urutan waktu terjadinya (Nurmalasari, 2017).  



 
 

11 
 

Merunut Basuki (2020), Trend linear memiliki persamaan yang secara 

umum dapat dinyatakan seperti persamaan (1):  

                             

Dengan,  

   nilai trend pada periode tertentu 

   periode waktu 

   nilai trend pada tahun dasar  

   koefisien kemiringan atau gradient dari persamaan trend yang menunjukan 

besarnya suatu perubahan unit pada   

 

III.5.1 Least Square Method 
Least square method atau metode kuadrat terkecil merupakan salah satu 

metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data 

sehingga nilai-nilai yang belum diketahui tidak dapat diprediksi dengan 

menggunakan data-data yang sudah ada sebelumnya. Trend linear merupakan 

salah satu metode dalam menentukan model peramalan suatu data. Salah satu 

metode yang sering digunakan untuk menusun atau menentukan trend linear 

adalah least square method atau metode kuadrat terkecil. Metode ini paling sering 

digunakan untuk meramalkan Y, karena perhitungannya lebih teliti. Penggunaan 

metode kuadrat terkecil dalam penentuan data baru dapat digunakan dari 

persamaan garis lurus seperti pada persamaan (1) yang telah dijelaskan, dengan a 

dinyatakan sebagai berikut, pada persamaan (2). 

   
∑ 
 

                          

Dan nilai b, seperti dijelaskan pada persamaan (3) berikut, 

  
∑  
∑                            

Dalam melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel 

waktu (X) sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah nol atau ∑    

Untuk n ganjil maka: 

1. Jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. 

2. Diatas 0 diberi tanda negatif. 
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3. Dibawahnya diberi tanda positif. 

Untuk n genap maka: 

1. Jarak antara dua waktu diberi nilai dua satuan. 

2. Diatas 0 diberi tanda negatif. 

3. Dibawahnya diberi tanda positif. 

 

  


