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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

II.1 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

Semakin banyak jumlah bidang tanah terdaftar, maka semakin sulit 

memetakan bidang-bidang tanah tersebut. Sulitnya memetakan bidang tanah 

terdaftar, sehingga dilaksanakannya PTSL (Kementerian ATR/BPN RI, 2019). 

Kegiatan PTSL yang dilakukan pertama kali serempak terhadap semua obyek 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan satuan wilayah desa atau 

kelurahan. Kegiatan PTSL melakukan pengumpulan data, mengecek penetapan 

kebenaran dari data bidang tanah untuk dijadikan kepentingan pendaftaran 

tanahnya (Presiden RI, 1997). Program PTSL yang inisiatif mendaftarkan tanah 

yaitu Pemerintah, tidak seperti mendaftarkan tanah secara sporadis yang inisiatif 

mendaftarkan tanah adalah masyarakat. Tujuan program PTSL adalah 

mempercepat penataan kepastian hukum yang sah dan jaminan yang sah atas hak 

tanahnya wilayah setempat dengan cara yang spesifik, dasar, cepat, lancar, 

terlindungi, wajar, adil, dan terbuka serta bertanggung jawab, guna meningkatkan 

bantuan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat setempat daerah, ekonomi 

negara, mengurangi dan mencegah pertanyaan terlebih lagi bentrokan tanah 

(Handono dkk., 2020). 

Percepatan dalam kepastian hukum terhadap perlindungan hak atas tanah 

masyarakat dilakukan dengan program PTSL (Presiden RI, 1997). Program ini 

dilaksanakan dengan penetapan lokasi dalam satu administrasi wilayah desa atau 

kelurahan. Syarat penetapan untuk dijadikan lokasi PTSL yaitu menentukan suatu 

wilayah administrasi desa/kelurahan sebagai lokasi kegiatan yaitu jumlah bidang 

tanah kluster 4 minimum 80% yang telah di entri dalam sistem KKP, tersedianya 

peta dasar atau peta kerja dengan skala maksimum 1: 5000 yang mencakup seluruh 

kota/kabupaten, dan data bidang tanah sudah dilakukan validasi buku tanah dan 

surat ukur (Kementerian ATR/BPN RI, 2019). Jumlah bidang tanah kluster 4 

minimum 80% dihitung mengacu kepada jumlah seluruh bidang tanah menurut data 

perhitungan luas administrasi dan telah diverifikasi dengan data di kantor 
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pertanahan (Artika, 2020). Apabila suatu wilayah desa/kelurahan sudah ditetapkan 

menjadi lokasi kegiatan PTSL untuk kota/kabupaten, maka tidak dapat dialokasikan 

kembali menjadi lokasi PTSL di tahun berikutnya (Kementerian ATR/BPN RI, 

2019). 

 

II.2 Bidang Tanah Kluster 4 (K4) 

Kluster 4 merupakan suatu data yang didapatkan dari infomasi bidang 

tanahnya yang objek dan subjek tanah sudah terdaftar dan bersertipikat hak atas 

tanahnya, tetapi belum terpetakan dalam peta pendaftaran sistem komputerisasi 

kegiatan pertanahan (Kementerian ATR/BPN RI, 2021). Bidang tanah K4 

merupakan bidang tanah terdaftar karena bidang tanah sudah bersertipikat, tetapi 

dengan kondisi perlu dilakukan penambahan/perbaikan informasi peta (Artika, 

2020). Hal tersebut terkait kondisi data bidang tanah PTSL yang telah dikategorikan 

pada kluster 4 yang merupakan data hasil pengukuran ataupun pendaftaran tanah 

sudah dilakukan tetapi belum sinkron atau benar di dalam database sistem KKP. 

K4 memerlukan peningkatan kualitas karena buku tanah lama sebelum tahun 2017 

yang belum di plotting dan belum pernah di entri dalam aplikasi KKP (Kastika, 

2019). Buku tanah yang belum mempunyai nomor identifikasi bidang (NIB), serta 

buku tanah dalam posisi tidak aktif dikarenakan tidak dapat di plotting sebelumnya. 

Peningkatan kualitas data yang dilakukan untuk membangun data bidang tanah 

terdaftar menjadi kualitas bidang (KW) 1 yang valid, dan posisinya akurat mulai 

dari desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota (Kementerian ATR/BPN RI, 2019). 

Dalam pelaksanaannya di lapangan, peningkatan kualitas data dilakukan tidak 

hanya untuk bidang tanah kluster 4, tetapi juga untuk bidang tanah terpetakan KW 

1, KW 2, maupun KW 3. Melakukan reposisi jika diperlukan dikarenakan 

peningkatan kualitas data target bidang tanah kluster 4 dan reposisi dikerjakan 

bersamaan dengan PTSL (Kementerian ATR/BPN RI, 2021).  

Reposisi bidang tanah kluster 4 dikerjakan baik bidang tanah yang akan 

dipetakan ataupun yang akan ditata dan dipetakan kembali. Bidang tanah dalam 

satu kawasan harus disapu bersih untuk dipetakan (Artika, 2020). Penanganan 

pengukuran dan pemetaan bidang tanah kluster 4 yang belum terpetakan dilakukan 
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peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar (Kementerian ATR/BPN RI, 

2019). Adapun macam kualitas data bidang tanah disajikan ke dalam Tabel II.1. 

Tabel II. 1 Macam-macam kualitas data bidang tanah 

Ketersediaan 

Dokumen 

Kualitas Data (KW) 

KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 

BT Terpetakan       
GU / SU Spasial       

GU / SU Tekstual       
BT       

Sumber : (Kementerian ATR/BPN RI, 2021) 

Berdasarkan Tabel II.1 data KW4, KW5, dan KW6 yang buku tanahnya terbit 

sebelum tahun 2017 adalah target kegiatan kluster 4 dalam rangka meningkatkan 

kualitas data bidang tanah terdaftar. Klasifikasi data digital dilakukan pengecekan 

ketersediaan data fisiknya menjadi dua (Kementerian ATR/BPN RI, 2021). 

Pertama, dilakukan pekerjaan studio jika sertipikat dan GU/SU ada. Kedua, 

sertipikat yang ada tetapi GU/SU tidak ada, maka akan masuk ke daftar bidang yang 

harus dilakukan cek lapangan. Penanganan kluster 4 yang dilakukan pekerjaan 

studio dan reposisi untuk KW1 sampai dengan KW6 yang memiliki sertipikat dan 

SG/SU berada di studio atau kantor pertanahan. Petugas pemetaan melakukan 

identifikasi lokasi dan kondisi tumpang tindih bidang tanah kluster 4 (Handono 

dkk., 2020). Bidang tanah tersebut jika dapat dilacak posisinya dan tidak terindikasi 

tumpang tindih tetapi belum dilakukan plot maka harus dilakukan plotting 

(Marryanti, 2019). Bidang tanah yang tidak dapat dilacak posisinya ataupun 

terindikasi tumpang tindih maka bidang tanah tersebut harus dimasukkan ke dalam 

daftar bidang tanah yang perlu dilakukan cek lapangan. Bidang tanah yang sudah 

di plotting, selanjutnya dilakukan validasi sebelum menjadi peta bidang tanah, 

tetapi ada catatan tambahan yang harus ada dalam penyelesaian bidang tanah 

kluster 4 adalah sebagai berikut (Kementerian ATR/BPN RI, 2021) : 

1. Jika target bidang tanah kluster 4 telah sesuai berdasarkan syarat penetapan 

PTSL, berarti penyelesaian dan biaya yang digunakan melalui prosedur 

mekanisme dalam PTSL. 
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2. Jika target bidang tanah kluster 4 di luar syarat dari penetapan PTSL, berarti 

penyelesaian dan biaya menggunakan mandiri, maksudnya yaitu optimalisasi 

biaya atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah. 

3. Jika adanya perbaikan data bidang tanah kluster 4 dilakukan terhadap sisi 

spasial maupun tekstual atau aspek yuridis. 

4. Bidang tanah kluster 4 diselesaikan secara tuntas sesuai dengan jumlah bidang 

tanah kluster 4 di lokasi PTSL. 

 

II.3 Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) 

Data berbentuk tekstual ataupun bentuk spasial harus terintegrasi ke satu 

sistem server pertanahan supaya hanya sumbernya hanya satu (Satriya, 2014). 

Kantor pertanahan memanfaatkan aplikasi sistem KKP. Aplikasi tersebut 

digunakan untuk membangun basis data dalam bidang pertanahan yang dibutuhkan 

untuk memperlancar, membantu, serta mengurangi permasalahan pertanahan yang 

ada (Presiden RI, 2011). 

 

II.3.1 Konsep Sistem KKP 

Sistem KKP adalah sistem yang berupa aplikasi untuk menghubungkan 

informasi data dalam spasial dan data dalam tekstual ke kerangka kerja dan 

kemudian disimpan pada server kantor pertanahan supaya data terintegrasi dengan 

baik (Satriya, 2014). Infomasi data dalam bentuk spasial yang dimanfaatkan untuk 

updating peta pendaftaran adalah peta digital atau disebut dengan peta analog. Peta 

analog nantinya akan dilakukan inventarisasi berdasarkan nama desa dan tahun. 

Setelah inventarisasi, melakukan scanning data dalam peta dan melakukan digitasi 

peta yang kemudian harus memasukkan dan peta tunggal telah terstandarisasi 

sesuai aturan BPN. Infomasi data bentuk tekstual yang dimanfaatkan yaitu surat 

ukur (SU) dan buku tanah (BT) (Purbawa, 2018). SU yaitu laporan yang memuat 

informasi aktual atas bidang tanah sebagai pedoman dan penggambaran, sedangkan 

BT merupakan suatu catatan sebagai ikhtisar yang memuat informasi yuridis dan 

informasi aktual tentang objek pendaftaran tanah yang telah ada hak tanahnya 

(Presiden RI, 1997).  
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II.3.2 Aplikasi Sistem KKP 

Tampilan login dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan disajikan 

dalam Gambar II.1. 

 

Gambar II. 1 Aplikasi KKP login 

Tampilan Gambar II.1 merupakan aplikasi KKP yang sudah terhubung dengan 

server BPN. Aplikasi KKP perlu memasukkan user ID dan password petugas kerja 

supaya dapat mengaktifkan, menggunakan, dan membuka aplikasi (Satriya, 2014). 

Aplikasi dirancang ke dalam bentuk suatu informasi basis data untuk memasukkan 

data bidang tanah, mengolah, menampilkan, dan mencetak data fisik tekstual kantor 

pertanahan (Sari, 2013). Prinsip kerja sistem KKP yaitu memasukkan data fisik 

tekstual diperoleh dari ruangan SU ataupun BT berdasarkan nomor SU atau BT 

(Artika, 2020).  

 

II.3.3 Kelebihan Sistem KKP 

Kelebihan aplikasi sistem KKP sehingga digunakan oleh BPN adalah sebagai 

berikut (Sari, 2013) :  

1. Sistem KKP memberikan informasi data bidang tanah dalam bentuk spasial 

ataupun tekstual.  

2. Sistem KKP membantu petugas dalam melakukan pemrosesan data pertanahan. 

3. Sistem KKP digunakan tanpa batasan waktu yang berarti dapat setiap waktunya.  
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4. Informasi data bidang yang telah ke entri pada sistem KKP tidak dapat 

dimanipulasi.  

5. Sistem KKP dapat memberikan pelayanan yang dapat mempertahankan 

keutuhan data supaya tidak hilang dan tumpang tindih. 

 

II.3.4 Kekurangan Sistem KKP 

Kekurangan aplikasi sistem KKP adalah sebagai berikut (Sari, 2013) :  

1) Sistem KKP akan selalu terhubung dengan server pertanahan. 

2) Masuk dan jika buka sistem KKP harus dilakukan oleh petugas kantor 

pertanahan yang memiliki user ID dan password petugas. 

3) SDM yang mengerti tentang sistem KKP relatif masih sedikit. 

 

II.4 Kondisi Data Pendaftaran Tanah 

Kondisi data pendaftaran tanah adalah kondisi data yang diperhatikan 

beberapa data yang meliputi peta pendaftaran, surat ukur, dan buku tanah 

(Kementerian ATR/BPN RI, 2019). Peta tendaftaran merupakan media pemetaan 

bidang tanah terdaftar yang digunakan untuk proses pelayanan. Ada dua aspek 

dalam peta pendaftaran yaitu secara kuantitas dan secara kualitas (Handono dkk., 

2020). Secara kuantitas kondisi data pendaftaran tanah dapat diunduh dari aplikasi 

komputerisasi kegiatan pertanahan. Data bidang tanah memiliki kualitas berbeda-

beda yang dijadikan acuan awal untuk mengidentifikasi persentase jumlah data 

bidang tanah yang perlu dilakukan tata ulang kembali posisi bidang tanahnya 

(Artika, 2020). Secara kualitas kondisi data pendaftaran tanah berupa data spasial 

dan data yuridis dalam bentuk data analog atau digital. 

1. Aspek Kuantitas 

Secara aspek kuantitas data bidang tanah kluster 4 dapat diunduh dari aplikasi 

KKP. Data bidang tanah tersebut memiliki kualitas yang berbeda-beda (KW 1 – 

KW 6) kemudian dijadikan acuan awal dalam melakukan identifikasi persentase 

jumlah bidang tanah yang perlu ditata ulang dari segi posisi dan link datanya 

(Purbawa, 2018). Data yang sudah ada perlu dilakukan pengecekan untuk 
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memastikan kondisi data pendaftaran tanah sebagai berikut (Kementerian 

ATR/BPN RI, 2019) : 

a. Semua dokumen fisik berupa BT dan SU atau GU sudah tersimpan dengan 

lengkap dan harus sesuai sertipikat aktif. 

b. BT tekstual harus sudah dalam bentuk data elektronik, dikarenakan jika masih 

terdapat BT yang belum ada data elektroniknya, berarti harus entri data terlebih 

dahulu. 

c. Wilayah desa yang terjadi pemekaran harus diinventarisasi dan mengganti 

wilayahnya.  

d. Tersedianya peta pendaftaran tanah di lokasi yang dijadikan pelaksanaan 

kegiatan meliputi semua wilayah administrasi. 

e. Tersedianya peta pendaftaran tanah menggunakan koordinat lokal.  

Kelengkapan dokumen elektronik tergantung dari kelengkapan data fisik, 

sehingga untuk memenuhi kelengkapan data fisik perlu dilakukan langkah-langkah 

seperti Tabel II.2 yang menjelaskan solusinya : 

Tabel II. 2 Ketersediaan dokumen fisik dan solusi penyelesaian 

No 
Ketersediaan Dokumen Fisik 

Alternatif Solusi 
BT GU SU Peta TM3o Sertipikat 

1      Bisa di plotting atau dipetakan 

2      a. Jika peta menggunakan sistem 

koordinat lokal, maka dilakukan 

transformasi 

b. Jika surat ukur masih menggunakan 

koordinat lokal, maka dilakukan 

pengukuran dua titik batas 

c. Bisa di plotting 

3      a. Dibuatkan surat ukur pengganti 

(salinan dari pemilik) dengan berita 

acara 

b. Bisa di plotting 

4      a. Jika peta menggunakan sistem 

koordinat lokal, maka dilakukan 

transformasi 

b. Jika gambar ukur masih 

menggunakan koordinat lokal, maka 

dilakukan pengukuran titik sekutu 

c. Bisa di plotting 
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No Ketersediaan Dokumen Fisik  
Alternatif Solusi 

BT GU SU Peta TM3o Sertipikat 

5      

a. Bisa di plotting 

b. Pembuatan gambar ukur baru pada 

saat pemeliharaan data 

6      a. Bisa di plotting 

b. Pembuatan gambar ukur pada saat 

pemeliharaan data 

c. Dibuatkan surat ukur pengganti 

(salinan dari pemilik) dengan berita 

acara 

7      a. Pengukuran ulang 

b. Pembuatan gambar ukur baru 

dengan berita acara 

c. Dibuatkan surat ukur pengganti 

(salinan dari pemilik) dengan berita 

acara 

 

 

 

 

 

8      a. Analisis hasil penelitian data yuridis 

dan fisik dari warkah dan di 

lapangan, jika sertipikat diyakini 

asli, maka dilakukan kegiatan b, c, 

d, jika tidak, maka sertipikat 

tersebut tidak terdaftar 

b. Pengukuran ulang 

c. Pembuatan gambar ukur baru 

dengan berita acara 

d. Dibuatkan surat ukur atau buku 

tanah pengganti dengan berita acara 

9      Prosedur ganti blangko karena hilang 

10      Ditetapkan sebagai lokasi ajudikasi 

Sumber : (Kementerian ATR/BPN RI, 2019) 

 

2. Aspek Kualitas 

Secara aspek kualitas data meliputi data spasial dan data yuridis dalam bentuk 

data analog maupun data digital (Kementerian ATR/BPN RI, 2019). Kondisi data 

bidang tanah berdasarkan jenis data dibedakan menjadi  : 
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a. Data Spasial 

Data spasial adalah suatu data yang menyajikan informasi terkait gambar, 

peta berupa SU, GU, peta pendaftaran, peta kerja, peta dasar, dan peta-peta lain, 

atau dokumen SU dan GU (Kastika, 2019). Dalam data spasial terdapat data analog 

dan data elektronik. Data analog merupakan data hard copy yang tersimpan dalam 

arsip kantor pertanahan yang merupakan data primer yang harus didigitalkan ke 

dalam data elektronik (Sari, 2013). Adapun kondisi data analog bidang tanah 

disajikan ke dalam Tabel II.3. 

Tabel II. 3 Kondisi data analog dalam data spasial 

No Data analog Kondisi data analog 

1 Buku Tanah a. Pencatatan perubahan, seharusnya pemisahan tertulis 

pemecahan dan sebaliknya 

b. BT belum dimatikan 

c. Pencatatan BT pada proses peningkatan hak tanpa ganti 

blangko (dengan stempel) 

d. BT tidak ada peta/gambar 

2 Gambar 

Ukur/ 

Surat Ukur 

a. Tidak terpetakan pada posisi yang sebenarnya 

b. Dipetakan pada sistem koordinat lokal 

c. Informasi bidang tanah dan toponimi tidak lengkap 

d. Tidak ada sketsa lokasi 

e. Tidak ada NIB 

f. GU/SU tidak ada 

3 Peta Dasar/ 

Pendaftaran 

a. Tidak tersedia peta dasar 

b. Tersedia peta citra tetapi belum di orthorektifikasi 

c. Tersedia peta citra tetapi pada skala yang tidak ideal (lebih 

kecil dari skala 1:5000) 

d. Bidang tanah terpetakan tidak standar 

e. Tidak terdapat nomor identitas apa pun 

f. Nomor identitas yang tercantum salah dokumen pertanahan 

(GU, SU atau BT) statusnya telah dimatikan 

g. Informasi yang dituliskan pada dokumen pertanahan kurang 

lengkap 

h. Data digital (hasil scan) dokumen pertanahan belum lengkap 

untuk seluruh bidang tanah 

i. Tahun pengukuran yang berbeda antara bidang yang 

bersebelahan 

Sumber : (Kementerian ATR/BPN RI, 2019) 

Data spasial juga memiliki kondisi kualitas data elektronik karena data 

elektronik sangat tergantung pada kondisi data analognya (Satriya, 2014). Data 

analog dijadikan sumber data sebelum dilakukan konversi ke data digital. Kegiatan 
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konversi data tersebut dilakukan dengan kendali mutu yang tidak optimal yang 

mengakibatkan kualitas data elektronik yang tersaji pada komputerisasi kegiatan 

pertanahan menjadi tidak lengkap dan diragukan validitasnya (Sari, 2013). Hal ini 

berpengaruh pada kualitas data bidang tanah kluster 4 sehingga perlu dilakukan 

analisis terhadap kualitasnya yang dimulai dari proses identifikasi dan inventarisasi 

data.  

Kondisi kualitas data elektronik antara lain (Kementerian ATR/BPN RI, 

2019) : 

1. Konversi data persil atau bidang tanah dari peta dasar pendaftaran (analog) yang 

belum valid  atau akurat 

2. Pemecahan atau pemisahan bidang tidak terpetakan, sehingga kondisi bidang 

atau NIB dan nomor SU tidak sesuai lagi 

3. Atribut nomor hak sudah mati atau tidak aktif, sehingga tidak bisa di link kan. 

 

b. Data Tekstual 

Data tekstual terdapat data analog dan data elektronik (sama seperti kondisi 

data spasial. Data analog dalam kualitas data tekstual meliputi (Kementerian 

ATR/BPN RI, 2019) : 

1. Surat ukur dan buku tanah tidak ada 

2. Warkah tidak ada 

3. Informasi tidak lengkap, data pendaftaran tanah dan perubahan data pendaftaran 

tanahnya  

4. Informasi yang tercatat tidak standar, misalnya dengan pensil tidak ada paraf 

5. Buku tanah dan sertipikat tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 

Data elektronik dalam data tekstual bergantung kualitasnya karena kondisi 

data yang ada dan mekanisme proses digitalisasi dari data analog, serta ketaatan 

petugas pelaksana pada saat menjalankan aplikasi pada proses pelayanan di kantor 

pertanahan (Satriya, 2014). Kondisi kualitas data elektronik meliputi (Kementerian 

ATR/BPN RI, 2019) : 
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1. Isi data tidak lengkap karena entri data tidak lengkap atau karena perubahan 

data yang di entri pada kolom yang tidak semestinya 

2. BT masih aktif, data fisik sudah dimatikan atau sebaliknya 

3. BT (nomor hak) sudah terbit tetapi sertipikat belum diserahkan (karena tidak 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang) 

 

c. Link Up Data Spasial dan Tekstual 

Data link up adalah digitalisasi data analog berupa bidang tanah atau persil 

yang dipetakan di peta pendaftaran, surat ukur, dan buku tanah (Kementerian 

ATR/BPN RI, 2019). Data analog berisi data penghubung (adjoining data) yang 

akan menimbulkan adanya ikatan satu kesatuan yaitu nomor (Sari, 2013). Nomor 

tersebut menjadi data penghubung antara NIB atau nomor surat ukur/gambar ukur 

atau nomor hak. Adapun ketiga data tersebut dapat dijelaskan hubungannya pada 

Gambar II.2. 

 

Gambar II. 2 Link up data tekstual dan spasial 

Hubungan pada Gambar II.2 dapat dijelaskan bahwa setiap bidang tanah yang 

sudah terpetakan diberikan nomor NIB dan nomor surat ukur yang memiliki kaitan 

harus berhubungan dengan dokumen surat ukur tekstual, dan diberikan tipe dan 

nomor hak atas tanah yang berhubungan dengan dokumen buku tanah 

Sertipikat/Buku 

Tanah 

Bidang/Persil 

Surat Ukur SU spasial 
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(Kementerian ATR/BPN RI, 2019). Setiap surat ukur spasial yang terbit diberikan 

NIB yang berhubungan dengan bidang tanah terpetakan, dan diberikan nomor surat 

ukur yang berhubungan dengan surat ukur tekstual. Setiap surat ukur tekstual yang 

terbit diberikan identitas nomor surat ukur dan NIB yang berhubungan dengan 

bidang tanah terpetakan dan surat ukur spasial, serta diberikan tipe dan nomor hak 

atas tanah yang berhubungan dengan buku tanah (Handono dkk., 2020). 

Berdasarkan Gambar II.4 keberadaan persil sebagai data spasial tidak dapat 

diabaikan dan harus ada dikarenakan sertipikat adalah bukti yuridis hak atas tanah 

mencakup kepastian subjek dan kepastian posisi objek di peta (Kementerian 

ATR/BPN RI, 2021). 

 

II.5 Peralatan dan Material 

Peralatan merupakan sepaket alat yang digunakan untuk mencapai tujuan 

tertentu dan tidak akan habis setelah digunakan, sedangkan material digunakan 

untuk tujuan tertentu sesuai yang akan dikerjakan dan akan habis setelah digunakan 

(Purbawa, 2018). Material merupakan bahan yang disusun atau dibuat sekali pakai 

(Callister, 2004). Material untuk menciptakan suatu barang yang lebih bermanfaat 

dan untuk jumlahnya peralatan yang semakin banyak sangat mendukung tim 

pelaksana untuk mencapai target pekerjaan, tetapi banyaknya jumlah peralatan jika 

SDM tidak dapat memanfaatkan dengan baik, maka jumlah alat tidak 

mempengaruhi kecepatan dalam mencapai suatu target pekerjaan (Ginanjar, 2013). 

Hal tersebut harus seimbang antara jumlah peralatan yang ada dengan sumber daya 

manusia yang berkompeten.  

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran lengkap diperlukan peralatan dan material 

yang digunakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga output. Adapun 

peralatan dan material yang digunakan dalam mengatasi permasalahan bidang tanah 

kluster 4 tidak tervalidasi sebagai berikut (Kementerian ATR/BPN RI, 2019) : 

1. Scanner yang digunakan scan data analog (buku tanah, gambar ukur, surat ukur, 

dan peta-peta). 

2. Aplikasi pengolah data spasial yaitu AutoCAD Map 3D dan perangkat lunak 

sistem informasi geografis untuk delineasi dan standarisasi layer. 
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3. Aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan untuk entri data, link up data, dan 

sinkronisasi data tekstual maupun spasial. 

4. Aplikasi pemetaan partisipatif berbasis OS android untuk identifikasi lapangan. 

5. Peta kerja analog atau digital untuk acuan saat melakukan delineasi sebagai 

bahan identifikasi. 

6. Daftar bidang tanah kluster 4 berupa daftar nama dan daftar tanah. 

 

II.6 Sumber Daya Manusia 

SDM yaitu pekerja dalam suatu perkumpulan yang memiliki andil yang 

signifikan dalam mencapai kemajuan (Sedarmayanti, 2009). SDM dalam suatu 

organisasi atau perkumpulan memiliki tugas yang masing-masing sesuai 

pembagian pekerjaan sehingga penting dikarenakan pengelolaan, perencanaan, dan 

pengoorganisasian di lingkungan instansi memerlukan SDM untuk menjalankan 

prosesnya (Purbawa, 2018). SDM adalah sumber daya organisasi yang penting bagi 

organisasi untuk difokuskan sebagaimana harus dijaga sebaik yang diharapkan. 

Sifat SDM dapat diperkirakan berdasarkan kapasitas, baik kapasitas fisik, keilmuan 

maupun mental (Sedarmayanti, 2009).  

Pelaksanaan program PTSL yang memerlukan daya dukung yang luar biasa 

terkait dari aspek SDM yang unggul supaya tidak menimbulkan masalah 

dikemudian hari. SDM diperlukan harus adanya peningkatan atas kualitas dengan 

membangun sumber daya yang kompetensi dan kapasitas yang terstandar 

(Sedarmayanti, 2009). Hal ini kualitas dan kapasitas surveyor kadaster berlisensi 

bersama juru ukur ASN sebagai ujung tombak kementerian dalam pelayanan 

pengukuran dan pemetaan khususnya pada program PTSL (Kementerian ATR/BPN 

RI, 2021). Tantangan kedepannya yang dihadapi oleh para juru ukur adalah 

menjaga kualitas pekerjaan dengan prosedur sesuai ketentuan, meningkatkan 

kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan, memberikan kontribusi positif bagi 

profesi surveyor kadaster berlisensi, menjaga semangat kebersamaan dan kerja 

sama, serta menjunjung tinggi kode etik profesi (Marryanti, 2019). SDM yang 

menangani terkait permasalahan bidang tanah kluster 4 tidak tervalidasi adalah tim 

pelaksana kegiatan PTSL yaitu tim Kantor Pertanahan Kota Metro bagian seksi 
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survei dan pemetaan, dan pihak ketiga yaitu surveyor kadaster berlisensi 

(Kementerian ATR/BPN RI, 2019).  

 

II.7 Pengecekan Informasi Bidang Tanah 

Pengecekan informasi bidang tanah dilakukan untuk melihat informasi yang 

kurang lengkap dan informasi bidang tanah terjadi duplikasi data (Kementerian 

ATR/BPN RI, 2019). Pada peta bidang tanah dan daftar kualitas bidang tanah 

memiliki tiga nomor identitas yang sama, yaitu nomor hak, nomor surat ukur, dan 

NIB. Tiga nomor identitas tersebut dapat diintegrasikan atau disebut dengan proses 

join data (Artika, 2020). Proses join data digunakan untuk menambahkan informasi 

tekstual pada data spasial bidang tanah, sehingga setiap bidang tanah dapat 

diidentifikasi nomor identitasnya (Handono dkk., 2020). Namun terdapat 

permasalahan yang menyebabkan tidak berhasilnya proses join data tersebut, 

meliputi (Kementerian ATR/BPN RI, 2019) : 

1. Informasi surat ukur dan NIB tidak lengkap, misalnya terdapat nomor identitas 

yang kosong (Kementerian ATR/BPN RI, 2019). Hal tersebut sebenarnya dapat 

diselesaikan dengan mengecek satu per satu pada dokumen fisik BT dan SU 

yang berada di kantor pertanahan, tetapi proses pengecekan dengan dokumen 

ini membutuhkan waktu lama, sehingga menjadi tidak efisien dan efektif. 

Contoh informasi bidang tanah yang tidak lengkap ditunjukkan dalam Tabel 

II.4.  

Tabel II. 4 Contoh informasi atribut bidang tanah tidak lengkap 

No. Nomor Hak Desa/Kelurahan SU NIB Luas Produk 

1 08.08.04.02.1.00354 Yosodadi SU.04012/1983 04254 245 Entry Data 

2 08.08.04.02.1.00355 Yosodadi   222  

3 08.08.04.02.1.00356 Yosodadi  03541 345 Entry Data 

4 08.08.04.02.1.00357 Yosodadi SU.03012/1993 01406 690 Entry Data 

5 08.08.04.02.1.00358 Yosodadi SU.02912/1983 01414 321 Entry Data 

6 08.08.04.02.1.00359 Yosodadi SU.02212/2005 01435 180 Entry Data 

7 08.08.04.02.1.00360 Yosodadi SU.04012/2006 00776 109  

Permasalahan yang terdapat pada Tabel II.4 dapat dilakukan pertimbangan untuk 

mengefektifkan dan mengefisiensikan proses yang dilakukan, sehingga solusi yang 

dipilih adalah melakukan proses join data berdasarkan ketiga nomor identitas secara 
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berurutan dengan urutan mulai dari pertama nomor hak sebagai informasi yang 

paling lengkap pada daftar kualitas data bidang tanah, kedua nomor surat ukur, dan 

ketiga NIB (Handono dkk., 2020). Jika dengan nomor hak tidak dapat terintegrasi, 

maka dapat terintegrasi dengan nomor surat ukur atau NIB (Kementerian 

ATR/BPN RI, 2019). Proses join data berdasarkan ketiga nomor identitas secara 

berurutan diharapkan dapat meningkatkan jumlah bidang tanah terintegrasi dengan 

daftar kualitas data bidang tanah (Kastika, 2019). 

 

2. Duplikasi data yang terdapat dua nomor hak yang sama, tetapi nomor identitas 

lainnya berbeda. Berdasarkan permasalahan pada Tabel II.5 dapat diselesaikan 

dengan melakukan cek satu per satu pada dokumen fisik BT dan SU yang 

berada di kantor pertanahan (Kementerian ATR/BPN RI, 2019). Cara mengecek 

satu per satu dokumen tersebut membutuhkan banyak waktu, sehingga tidak 

efisiensi. Cara lain sebagai solusi untuk efisiensi dalam menjalankan perkerjaan 

dilakukan proses join data yang selanjutnya dilakukan query secara otomatis 

sehingga permasalahan duplikasi dapat terselesaikan (Artika, 2020). Contoh 

nomor buku tanah dan nomor surat ukur sama tetapi NIB berbeda, sehingga 

terdapat data yang terjadi duplikasi data yang ditunjukkan pada Tabel II.5. 

Tabel II. 5 Informasi atribut bidang tanah terjadi duplikasi data 

No. Nomor Hak Desa/Kelurahan SU NIB Luas Produk 

1 08.08.04.02.1.00354 Yosodadi SU.04012/1983 04254 245 Entry Data 

2 08.08.04.02.1.00355 Yosodadi SU.04012/1985 02682 222  

3 08.08.04.02.1.00356 Yosodadi SU.04012/2015 03541 345 Entry Data 

4 08.08.04.02.1.00357 Yosodadi SU.03012/1993 01406 690 Entry Data 

5 08.08.04.02.1.00358 Yosodadi SU.02912/1983 01414 321 Entry Data 

6 08.08.04.02.1.00358 Yosodadi SU.02212/2005 01435 180 Entry Data 

7 08.08.04.02.1.00360 Yosodadi SU.04012/2006 00776 109  

 

II.8 Validitas Data 

Kualitas data elektronik harus valid yang memenuhi beberapa aspek berupa 

kebenaran letak, bentuk, luas, dan standar penomoran (Kementerian ATR/BPN RI, 

2019). Berdasarkan overlay berbagai peta digital dan hasil unduhan data bidang-

bidang tanah pada KKP, baik berupa data berbentuk tekstual maupun data 

berbentuk spasial merupakan material dasar dan data awal (Sari, 2013). Data 



23 

 

tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis serta 

memastikan kebenaran data spasial dan tekstual terhadap bidang tanah kluster 4 

(Artika, 2020). Kelengkapan data akan semakin menyakinkan kebenaran informasi 

yang dihasilkan. Disisi lain data yang berlebih dapat mengakibatkan keraguan 

dalam memastikan posisi (Handono dkk., 2020). Hal ini harus dilakukan identifikasi 

di lapangan berdasarkan informasi tambahan lain, misalnya kesaksian supaya benar 

dan tidak terjadi keraguan dalam memastikan kebenaran posisi suatu bidang tanah 

(Kementerian ATR/BPN RI, 2021). Adapun kriteria data valid sebagai berikut : 

a. Kriteria data valid 

Kriteria data valid yaitu (Kementerian ATR/BPN RI, 2019) :  

1. Kesesuaian posisi berdasarkan batas bidang tanah bersebelahan (utara, timur, 

selatan dan barat). 

2. Perbedaan luas bidang pada dokumen surat ukur dan luas peta pendaftaran atau 

kerja ≤ 5%, dengan rumus perhitungan toleransi perbedaan dalam persamaan 

(2.1) sebagai berikut : 

Toleransi (%)=
[luas peta-luas SU]

Luas SU
x 100% 

Keterangan : 

Toleransi (%)  = toleransi perbedaan luas bidang di SU dan luas peta 

Luas peta   = luas peta pendaftaran atau peta kerja 

Luas SU   = luas bidang di SU 

3. Jika dibandingkan secara spasial, bentuk geometri bidang tanah pada peta kerja 

mirip dengan surat ukur spasial atau gambar ukur.  

4. Nomor surat ukur, nomor hak dan NIB pada peta kerja dan dokumen fisik sesuai 

dengan data KKP dan masih aktif.  

5. Surat ukur atau gambar ukur fisik ada. Jika bidang-bidang tanah yang terbit 

sertipikat tanpa gambar dilakukan identifikasi lapangan untuk mengetahui 

kebenaran subyek dan obyek. 

6. Bidang tanah tidak tumpang tindih 

Memenuhi kriteria data valid di atas dapat dilakukan langkah berikut ini 

(Kementerian ATR/BPN RI, 2019) : 

 …………..……………(2.1) 
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1. Melakukan scan dan digitasi on screen untuk surat ukur atau gambar ukur pada 

bidang tanah yang belum ada database nya ataupun bentuk dan luasnya tidak 

sesuai.  

2. Melakukan cross check pada peta analog apabila data yuridis pada peta kerja 

tidak lengkap, maka dilakukan penelusuran riwayat apabila data yuridis yang 

tercatat tidak sesuai antara peta kerja dan dokumen pertanahan (surat ukur atau 

gambar ukur atau buku tanah). 

3. Melakukan penelusuran riwayat pada bidang tanah tersebut atau pada bidang 

tanah tetangga apabila batas bidang tanah (utara, timur, selatan, barat) tidak 

sesuai antara peta kerja dan surat ukur atau gambar ukur.  

4. Terhadap nomor hak atau buku tanah yang tidak diketahui lokasinya, maka 

ditelusuri riwayatnya untuk menemukan lokasinya. Jika sulit ditemukan dapat 

dikonfirmasi dengan kantor pertanahan.  

5. Terhadap nomor hak atau buku tanah yang teridentifikasi sudah tidak aktif atau 

mati dilaporkan ke kantor pertanahan untuk dibuatkan berita acara dan 

dimatikan. 

 

b. Kesesuaian Data Elektronik dan Data Fisik  

Pengecekan pada data fisik perlu dilakukan dengan beberapa hal sebagai 

berikut (Kementerian ATR/BPN RI, 2019) : 

1. Mengecek nomor identitas yang ada (nomor surat ukur, nomor hak, NIB, nama 

kelurahan dan luas surat ukur).  

2. Membandingkan bentuk geometri bidang tanah dengan peta pendaftaran yang 

terdapat pada surat ukur.  

3. Membandingkan tetangga bidang tanah (utara, timur, selatan, barat) antara peta 

kerja dan surat ukur, minimal dua tetangga harus sesuai. Jika tidak sesuai dapat 

ditelusuri dengan komputerisasi kantor pertanahan karena kemungkinan 

tetangga pada surat ukur sebenarnya sudah mati dan digantikan oleh hak yang 

baru. 
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c. Validasi data final 

Tahapan validasi data final adalah sebagai berikut (Kementerian ATR/BPN 

RI, 2019) : 

1. Menyamakan informasi tekstual antara bidang tanah yang terunggah dengan 

peta pendaftaran sebelum diunggah, terutama pada empat hal meliputi posisi, 

bentuk, luas, dan data yuridis. Jika belum sesuai maka perlu penelusuran ulang. 

2. Jika berbeda maka perlu dilakukan cross check pada dokumen surat ukur 

apakah bentuk dan informasinya telah sesuai berdasarkan : 

a) Bentuk dan informasi sesuai, dilakukan cross check apakah haknya masih 

aktif atau tidak. 

b) Bentuk dan informasi tidak sesuai sehingga perlu penelusuran ulang dan 

dilakukan unggah dan lakukan validasi pada aplikasi KKP. 

3. Jika ada bidang tanah yang tumpang tindih, maka dilakukan pengecekan 

mengenai informasinya (NIB, nomor hak atau nomor surat ukur) sehingga harus 

dilakukan pengecekan beberapa sebab yang lain. Hal tersebut harus dilakukan 

pengecekan ulang lebih teliti sehingga solusi dapat diselesaikan dan dilakukan 

unggah ulang. 

4. Jika informasi hak, surat ukur, dan NIB KKP serta autoCAD sudah sama, maka 

dapat dilakukan validasi. Simulasi validasi data final dapat ditunjukkan pada 

Gambar II.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 3 Centang hijau untuk melakukan validasi data final 
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II.9 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Persyaratan utama dalam mengecek instrumen penelitian dengan melakukan 

pengujian validitas dan reliabilitas supaya diperoleh data yang valid dan reliabel 

(Sugiyono, 2018). Pengujian validitas mutlak diperlukan sebagai alat ukur 

penelitian untuk mengukur dengan data yang diperlukan, sedangkan reliabilitas 

diperlukan sejauh mana mengukur instrumen penelitian didapatkan hasil yang 

dipercaya (Algifari, 2013). 

1. Uji validitas  

Mengukur keabsahan suatu pernyataan kuesioner dalam survei sangat 

diperlukan (Muhammad, 2005). Konsekuensi dari pemeriksaan adalah sah jika 

terdapat kesamaan antara informasi yang dikumpulkan dengan informasi yang 

benar-benar terjadi pada item yang sedang diselidiki dan instrumen yang substansial 

menyiratkan bahwa instrumen taksiran yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi tersebut adalah sah (Sugiyono, 2018). Seharusnya sah menyiratkan 

bahwa itu sangat baik dapat untuk mengukur yang harus diperkirakan. Penelitian 

ini menggunakan α = 5% yang berarti tingkat kesalahan 5% dan tingkat kebenaran 

95%. Menguji keabsahan penggunaan investigasi benda, yang menghubungkan 

skor setiap hal dengan skor lengkap adalah kuantitas skor setiap hal dengan 

membandingkan suatu nilai rhitung dengan nilai rtabel tiap butir pertanyaan dalam 

kuesioner (Muhammad, 2005). Untuk menguji keabsahan pemeriksaan ini 

digunakan persamaan (2.2) : 

rxy= 
n(∑ xiyi

)-( ∑ xi ∑ y
i
)

√[(n ∑ xi
2 -( ∑ xi)

2
)(n ∑ y

i
2-( ∑ y)

2
)]

 

Keterangan :  

rxy= Koefisien korelasi 

x = Skor yang diperoleh dari subjek dalam tiap item 

y = Skor seluruh item-item  

n = Jumlah sampel  

 …………..………..……………(2.2) 
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xi = Jumlah skor item-item 

yi = Jumlah skor seluruh item 

Membaca nilai dari rtabel untuk derajat kebebasan (degrees of freedom/df) = 

n-2. Pengujian validitas data didapatkan untuk menunjukkan valid dengan pedoman 

atau dasar mengambil keputusan dilakukan dengan beberapa cara yaitu (Algifari, 

2013) :  

a. Membandingkan antara nilai rhitung dengan nilai rtabel 

1) Jika suatu nilai dari rhitung  >  rtabel, maka dinyatakan valid 

2) Jika suatu nilai rhitung < rtabel, maka dinyatakan tidak valid 

b. Membandingkan antara nilai signifikansi (Sig.) dengan nilai α 0,050 

1) Jika suatu nilai nilai Sig. < 0,050, maka dinyatakan valid 

2) Jika suatu nilai nilai Sig. > 0,050, maka dinyatakan tidak valid 

 

2. Uji reliabilitas  

Menemukan instrumen mana yang digunakan beberapa kali untuk mengukur 

artikel serupa yang akan memberikan informasi serupa diperlukan uji reliabilitas 

(Algifari, 2013). Konsekuensi dari pemeriksaan tersebut seharusnya reliabel jika 

dampak lanjutan dari bermacam-macam informasi memiliki kesamaan dalam 

informasi di berbagai kesempatan (Sugiyono, 2018). Kuesioner dikatakan reliabel 

ketika digunakan untuk beberapa kali mengukur objek penelitian serupa yang akan 

memberikan informasi yang sangat baik sehingga instrumen seharusnya dapat 

diandalkan atau solid jika respon seseorang terhadap suatu pernyataan dapat 

diandalkan atau stabil dalam jangka panjang (Ghozali, 2018).  

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus cronbach alpha coefficient pada 

persamaan (2.3) yaitu (Arikunto, 2014) : 

r11= (
k

k-1
) (1-

∑ Si

St

) 

Keterangan :  

r11=Nilai reliabilitas 

 …………………………..………..……………(2.3) 
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Si = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St=Varians total 

k = Jumlah item 

Kriteria pengambilan keputusan uji reliabilitas menggunakan nilai cronbach 

alpha (Ghozali, 2018) yaitu : 

a. Jika suatu nilai cronbach alpha > 0,600, berarti reliabel.  

b. Jika suatu nilai cronbach alpha < 0,600, berarti tidak reliabel. 

 
II.10 Pengujian Asumsi Klasik 

Analisis regresi linear berganda dapat digunakan jika memenuhi pengujian 

asumsi klasik (Ghozali, 2018). Pengujian asumsi klasik merupakan uji statistik 

yang harus dilakukan untuk menilai apakah ada masalah-masalah asumsi klasik 

dalam regresi linear berganda (Gujarati, 2015). Model regresi yang terbentuk harus 

memberikan estimasi Best, Linear, Unbiased, Estimator atau disingkat BLUE 

(Gujarati, 2015). Best berarti terbaik dalam arti garis regresi merupakan ukuran 

penyebaran informasi yang layak. Linear berarti estimator beta disebut linear jika 

estimator berfungsi linear dari sampel. Unsbiased berarti jika nilai harapan dari 

estimator beta dengan nilai yang benar beta rata-rata sama (Algifari, 2013).  

 

II.10.1 Uji Normalitas 

Menguji apakah pada data penelitian memiliki distribusi normal atau tidak 

maka diperlukan uji normalitas (Ghozali, 2018). Uji normalitas dapat dikatakan 

berdistribusi normal dengan melihat data plotting titik-titik yang menggambarkan 

data sesungguhnya mengikuti garis diagonal dari grafik maupun histogram dan 

lebih spesifik lagi jika dalam menguji data menggunakan uji statistik dengan 

melihat angka yang sudah pasti. Metode yang digunakan yaitu grafik normal P-P 

Plot of Regression Standardized Residual dan Shapiro Wilk. Grafik normal P-P Plot 

digunakan untuk melihat data distribusi secara visual saja (Algifari, 2013). Dasar 

pengambilan keputusan dengan melihat grafik normal P-P Plot (Ghozali, 2018) 

yaitu : 



29 

 

1. Jika data titik-titik plotting menyebar dan mengikuti arah garis diagonal maka 

menunjukkan pola berdistribusi normal. 

2. Jika data titik-titik plotting menyebar jauh dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal maka tidak menunjukkan pola berdistribusi normal. 

Uji Shapiro Wilk merupakan uji yang menghasilkan uji normalitas yang 

efektif dan valid untuk sampel berjumlah kecil (Sugiyono, 2018). Uji Shapiro Wilk 

umumnya dipakai untuk sampel yang jumlahnya kurang dari 50 sampel. Sementara, 

untuk jumlah sampel lebih dari 50 sampel, maka uji normalitas menggunakan uji 

One Sample Kolmogorov Smirnov (Algifari, 2013). Penelitian ini menggunakan 

sampel sebanyak 38 sehingga menggunakan uji Shapiro Wilk. Pengujian Shapiro 

Wilk menggunakan taraf signifikansi yang digunakan 0,050 dengan ketentuan 

keputusan (Ghozali, 2018) yaitu : 

a. Membandingkan nilai Sig. 

1. Jika nilai Sig. > 0,050, maka data berdistribusi normal. 

2. Jika nilai Sig. < 0,050, maka data tidak berdistribusi normal. 

b. Membandingkan nilai Shapiro Wilk (SW) hitung dengan SW tabel 

1. Jika nilai SW hitung > SW tabel, maka data sebaran normal 

2. Jika nilai SW hitung < SW tabel, maka data sebaran tidak normal 

Nilai SW hitung didapatkan dari persamaan (2.4) sebagai berikut (Sugiyono, 2018): 

T3=
1

D
[∑ a1(Xn-i+1-Xi

n

i=1

]

2

 

Keterangan : 

D = Berdasarkan rumus persamaan (2.5) 

ai = Koefisien Shapiro Wilk 

Xn-i+1 = Angka ke n-i+1 pada data 

Xi = Angka ke i pada data 

Rumus mencari nilai D pada shapiro wilk dapat dilihat pada persamaan (2.5) 

(Sugiyono, 2018) yaitu : 

 …………………………..………..……………(2.4) 
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D= ∑ (Xi-X̅)2

n

i=1

 

Membaca SW tabel dengan melihat tabel shapiro wilk dengan (n/p), n merupakan 

jumlah sampel dan p merupakan probabilitas 0,050 (Nazir, 2011). 

 

II.10.2 Uji Linearitas 

Secara geometris, linearitas dapat diartikan suatu garis lurus yang memiliki 

nilai positif atau negatif (Algifari, 2013). Bernilai positif jika setiap kenaikan 

variabel bebas selalu diikuti dengan kenaikan variabel terikat sehingga garisnya 

bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Sementara, bernilai negatif jika setiap 

kenaikan variabel bebas selalu diikuti dengan penurunan variabel terikat sehingga 

garisnya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah (Muhammad, 2005). Uji linearitas 

merupakan uji asumsi klasik untuk menguji model regresi dikatakan linear atau 

tidak (Ghozali, 2018). Jika informasi data berbentuk linear, maka penggunaan 

analisis regresi linear pada uji hipotesis dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan 

jika infomasi data tidak berbentuk linear maka harus menggunakan analisis regresi 

non linear (Algifari, 2013). Dasar pengambilan keputusan uji linearitas (Ghozali, 

2018) yaitu : 

1. Jika Sig. deviation from linearity > 0,050, maka terdapat hubungan yang linear 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

2. Jika Sig. deviation from linearity < 0,050, maka tidak terdapat hubungan yang 

linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 

II.10.3 Uji Multikolinearitas 

Kondisi terjadi hubungan sebab akibat yang kuat di antara variabel-variabel 

bebas dalam pembentukan model regresi dapat dilakukan uji multikolinearitas 

(Algifari, 2013). Tentu saja uji multikolinearitas tidak mungkin terjadi atau 

dilakukan apabila variabel bebas hanya satu. Jika multikolinearitas itu sempurna, 

berarti estimasi nilai koefisien regresi dari variabel-variabel bebasnya mungkin 

tidak dapat ditentukan (Nazir, 2011). Model regresi yang baik harus tidak terjadi 

korelasi di antara variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada 

 …………………………..………..……………(2.5) 
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tidaknya gejala multikolinearitas yang dapat dilihat dari tolerance value dan 

variance inflation factor (VIF) dengan ketentuan (Ghozali, 2018) yaitu : 

a. Jika nilai tolerance value > 0,100 dan VIF < 10, maka variabel bebas tidak 

terdapat gejala multikolinearitas yang serius dengan variabel bebas lainnya. 

b. Jika nilai tolerance value < 0,100 dan VIF > 10, maka variabel bebas terdapat 

gejala multikolinearitas yang serius dengan variabel bebas lainnya. 

 

II.10.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menguji adanya perbedaan varian dari nilai residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya dengan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Metode yang 

digunakan dengan melihat pola gambar scatter plots dan uji Glejser (Kuncoro, 

2018). Hasil uji heteroskedastisitas dengan melihat pola gambar scatter plots hanya 

secara visual (Sugiyono, 2018). Dasar pengambilan keputusan dengan melihat pola 

gambar scatter plots (Ghozali, 2018) yaitu : 

1. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 

2. Jika titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

3. Terlihat penyebaran titik-titik tidak boleh membentuk pola bergelombang, 

melebar, menyempit, dan melebar sekali. 

4. Terlihat penyebaran titik-titik data tidak berpola. 

Memperkuat konsekuensi dari hasil scatter plots, penulis melakukan uji 

Glejser untuk memutuskan apakah model regresi memiliki dan mengalami masalah 

heterokedastisitas atau tidak. Uji Glejser dilakukan untuk meregresi nilai absolut 

residual terhadap variabel bebas (Sugiyono, 2018). Uji heterokedastisitas dilakukan 

untuk menghindari kesalahan yang fatal ketika menentukan pilihan jika suatu 

model terbebas dari isu heteroskedastisitas yang hanya didasarkan pada persepsi 

gambar tidak dapat didukung (Algifari, 2013). Jika variabel bebas secara statistik 

mempengaruhi residual, dapat dipastikan model memiliki permasalahan 

heteroskedastisitas. Mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilihat nilai probabilitas 

setiap variabel bebas dengan ketentuan (Ghozali, 2018) yaitu : 

1. Jika nilai probabilitas > 0,050, maka dikatakan tidak terdapat permasalahan 

heteroskedastisitas. 
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2. Jika nilai probabilitas < 0,050, maka dikatakan terdapat permasalahan 

heteroskedastisitas. 

 

II.10.5 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan mengetahui ada tidaknya penyimpangan 

autokorelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya 

(Algifari, 2013). Metode uji statistik yang dilakukan melalui uji Durbin Watson 

yang akan dibandingkan dengan tabel DW. Tabel DW terdiri dari dua nilai, yaitu 

dL (batas bawah) dan du (batas atas). Dasar pengambilan keputusan dalam 

pengujian autokorelasi yaitu (Ghozali, 2018) : 

a. Jika nilai Durbin Watson berada di antara du sampai dengan 4-du, maka 

koefisien autokorelasi sama dengan nol (tidak ada gejala autokorelasi). 

b. Jika nilai Durbin Watson < dL, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada 

nol (ada gejala autokorelasi positif). 

c. Jika nilai Durbin Watson terletak di antara dL dan du (tidak dapat disimpulkan). 

d. Jika nilai Durbin Watson > dL, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada 

nol (ada gejala autokorelasi negatif). 

e. Jika nilai Durbin Watson terletak antara 4-du sampai dengan 4-dL (tidak dapat 

disimpulkan). 

 

II.11 Regresi Linear Berganda 

Analisis statistik kuantitatif yang digunakan untuk menguji pengaruh 

kondisi data pendaftaran tanah, peralatan dan material, sumber daya manusia, 

pengecekan informasi bidang tanah, dan validitas data terhadap bidang tanah 

kluster 4 (K4) tidak tervalidasi pada sistem KKP di Kantor Pertanahan Kota Metro 

(Algifari, 2013). Teknik analisis kuantitatif menggunakan analisis regresi linear 

berganda dikarenakan memiliki satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel 

bebasnya (Sugiyono, 2018). Adapun rumus persamaan (2.6) regresi linear berganda 

(Algifari, 2013) :  

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+e 

 

 …………..………..……………(2.6) 

 …………………….……………(2.6) 
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Keterangan :  

Y = Bidang tanah kluster 4 (K4) tidak tervalidasi 

a = Konstanta, yaitu nilai Y pada saat semua variabel X bernilai 0 

b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

b3 = Koefisien regresi X3 

b4 = Koefisien regresi X4 

b5 = Koefisien regresi X5 

X1 = Kondisi data pendaftaran tanah  

X2 = Peralatan dan material 

X3 = Sumber daya manusia 

X4 = Pengecekan informasi bidang tanah 

X5 = Validitas data 

e = Tingkat kesalahan (error) 

Rumus model regresi linear berganda di atas bermanfaat untuk menentukan 

arah positif atau negatif dan bobot koefisien regresinya (Algifari, 2013). Arah 

dikatakan positif jika setiap kenaikan variabel bebas selalu diikuti dengan kenaikan 

variabel terikat (Nazir, 2011). Sebaliknya, arah dikatakan negatif jika setiap 

kenaikan variabel bebas selalu diikuti dengan penurunan variabel terikat 

(Muhammad, 2005). Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik meliputi uji t, 

uji F, uji R², dan uji Beta.  

 

II.11.1 Uji t 

Pembuktian kebenaran hipotesis 1,2,3,4,5 dengan menggunakan uji t yaitu 

menguji koefisien regresi linear berganda secara parsial. Uji t menunjukkan sejauh 

mana pengaruh satu faktor variabel bebas secara individual mampu memperjelas 

keragaman variabel terikat (Ghozali, 2018). Uji signifikansi secara parsial dalam 

penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh kondisi data pendaftaran 

tanah (X1) peralatan dan material (X2), sumber daya manusia (X3), pengecekan 

informasi bidang tanah (X4), dan validitas data (X5) terhadap bidang tanah kluster 

4 (K4) tidak tervalidasi (Y). Pengujian dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% (α 
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= 5%). Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai 

berikut (Sugiyono, 2018) : 

a. Berdasarkan nilai signifikansi  

1) Ketika nilai signifikansi < α, berarti terdapat kondisi data pendaftaran tanah 

(X1) peralatan dan material (X2), sumber daya manusia (X3), pengecekan 

informasi bidang tanah (X4), dan validitas data (X5) yang berpengaruh 

signifikan terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) tidak tervalidasi (Y), dan Ha 

diterima, sedangkan Ho ditolak. 

2) Ketika nilai signifikansi < α, berarti tidak terdapat kondisi data pendaftaran 

tanah (X1) peralatan dan material (X2), sumber daya manusia (X3), 

pengecekan informasi bidang tanah (X4), dan validitas data (X5) yang 

berpengaruh signifikan terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) tidak tervalidasi 

(Y), dan Ha ditolak, sedangkan Ho diterima. 

 

b. Berdasarkan perbandingan nilai thitung dengan ttabel 

1) Jika nilai thitung > ttabel, maka terdapat kondisi data pendaftaran tanah (X1) 

peralatan dan material (X2), sumber daya manusia (X3), pengecekan 

informasi bidang tanah (X4), dan validitas data (X5) yang pengaruh positif 

terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) tidak tervalidasi (Y), dan Ha diterima, 

sedangkan Ho ditolak. 

2) Jika nilai thitung < ttabel, maka tidak terdapat kondisi data pendaftaran tanah 

(X1) peralatan dan material (X2), sumber daya manusia (X3), pengecekan 

informasi bidang tanah (X4), dan validitas data (X5) yang pengaruh positif 

terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) tidak tervalidasi (Y), dan Ha ditolak, 

sedangkan Ho diterima. 

Penelitian ini menggunakan uji dua arah dikarenakan hipotesis belum 

menentukan arah (Sugiyono, 2018). Rumus ttabel yang digunakan untuk uji dua arah 

dengan menggunakan signifikansi 5% dapat diketahui pada persamaan (2.7) 

(Algifari, 2013) yaitu : 

ttabel = (α/2;n-k-1)  

α = tingkat signifikansi 

 ………………………………..………..……………(2.7) 
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n = jumlah sampel 

k = jumlah variabel bebas yang dipakai 

 

II.11.2 Uji F 

Uji F menunjukkan apakah setiap faktor variabel bebas dalam model regresi 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2018). 

Ketentuan putusan uji F yaitu (Ghozali, 2018) : 

a. Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.)  

1) Ketika nilai signifikansi < α, berarti terdapat pengaruh kondisi data 

pendaftaran tanah (X1) peralatan dan material (X2), sumber daya manusia 

(X3), pengecekan informasi bidang tanah (X4), dan validitas data (X5)  secara 

simultan terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) tidak tervalidasi (Y). 

2) Ketika nilai signifikansi < α, berarti tidak terdapat pengaruh kondisi data 

pendaftaran tanah (X1) peralatan dan material (X2), sumber daya manusia 

(X3), pengecekan informasi bidang tanah (X4), dan validitas data (X5) secara 

simultan terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) tidak tervalidasi (Y). 

b. Perbandingan antara nilai Fhitung dengan Ftabel 

1) Jika nilai Fhitung > Ftabel, maka terdapat pengaruh kondisi data pendaftaran 

tanah (X1) peralatan dan material (X2), sumber daya manusia (X3), 

pengecekan informasi bidang tanah (X4), dan validitas data (X5) secara 

simultan terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) tidak tervalidasi (Y), dan Ha 

diterima, sedangkan Ho ditolak. 

2) Jika nilai thitung < ttabel, maka tidak terdapat pengaruh kondisi data pendaftaran 

tanah (X1) peralatan dan material (X2), sumber daya manusia (X3), 

pengecekan informasi bidang tanah (X4), dan validitas data (X5) secara 

simultan terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) tidak tervalidasi (Y), dan Ha 

ditolak, sedangkan Ho diterima. 

Rumus menghitung Fhitung pada persamaan (2.8) (Sugiyono, 2018) : 

Fhitung=
R2/K

(1-R2)/(N-K-1)
 

 ……………….…………..………..……………(2.8) 
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Keterangan :  

R2 = Koefisien determinasi 

K = Banyaknya variabel bebas 

N = Banyaknya populasi 

Perhitungan mencari nilai Ftabel pada distribusi nilai F tabel statistik pada 

signifikansi 5% atau 0,050 dengan menggunakan rumus pada persamaan (2.9) 

(Sugiyono, 2018) : 

Ftabel = (df1;df2) 

Keterangan :  

df1 = k-1 (k= Jumlah variabel bebas + variabel terikat) 

df2 = n-k-1 (n = Jumlah responden atau sampel ; k = jumlah variabel bebas) 

 

II.11.3 Uji Beta 

Uji dominan yang berlaku dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

faktor variabel bebas yang paling berpengaruh dominan terhadap variabel Y atau 

variabel terikat (Ghozali, 2018). Pengujian terkait variabel bebas yang dominan 

mempengaruhi variabel terikat menggunakan uji standardized coefficient beta 

dengan melihat nilai standardized coefficient beta variabel bebas yang paling besar 

atau semakin menjauhi nol merupakan variabel yang paling dominan 

mempengaruhi variabel terikat (Algifari, 2013). Dasar ketentuan yaitu (Ghozali, 

2018) : 

a. Jika nilai standardized coefficient beta X1 > X2 > X3 > X4 > X5, maka variabel 

kondisi data pendaftaran tanah (X1) berkontribusi dominan daripada variabel 

peralatan dan material (X2), sumber daya manusia (X3), pengecekan informasi 

bidang tanah (X4), dan validitas data (X5) terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) 

tidak tervalidasi (Y). 

b. Jika nilai standardized coefficient beta X1 < X2 > X3 > X4 > X5, maka variabel 

peralatan dan material (X2) berkontribusi dominan daripada variabel kondisi 

data pendaftaran tanah (X1), sumber daya manusia (X3), pengecekan informasi 

 ……………………..…………..………..……………(2.9) 
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bidang tanah (X4), dan validitas data (X5) terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) 

tidak tervalidasi (Y). 

c. Jika nilai standardized coefficient beta X1 < X2 < X3 > X4 > X5, maka variabel 

sumber daya manusia (X3) berkontribusi dominan daripada variabel kondisi 

data pendaftaran tanah (X1), peralatan dan material (X2), pengecekan informasi 

bidang tanah (X4), dan validitas data (X5) terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) 

tidak tervalidasi (Y). 

d. Jika nilai standardized coefficient beta X1 < X2 < X3 < X4 > X5, maka variabel 

pengecekan informasi bidang tanah (X4) berkontribusi dominan daripada 

variabel kondisi data pendaftaran tanah (X1), peralatan dan material (X2), 

sumber daya manusia (X3), dan validitas data (X5) terhadap bidang tanah kluster 

4 (K4) tidak tervalidasi (Y). 

e. Jika nilai standardized coefficient beta X1 < X2 < X3 < X4 < X5, maka variabel 

validitas data (X5) berkontribusi dominan daripada variabel kondisi data 

pendaftaran tanah (X1), peralatan dan material (X2), sumber daya manusia (X3), 

dan pengecekan informasi bidang tanah (X4) terhadap bidang tanah kluster 4 

(K4) tidak tervalidasi (Y). 

 

II.11.4 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji R² digunakan untuk mengetahui persentase variabel bebas secara 

bersama-sama dapat menjelaskan variabel terikat (Sugiyono, 2018). Koefisien 

determinasi dirumuskan pada persamaan (2.10) sebagai berikut (Nugroho, 2005) :   

R2 = 
ESS

TSS
=1-

RSS

TSS
    dan  Adjusted R2 = 1-(1-R2)

N-1

N-k
  

Keterangan : 

R2  = Koefisien determinasi  

Adj R2 = Koefisien determinasi yang disesuaikan  

ESS = Explained Sum of Squares  

RSS = Residual Sum of Squares  

TSS = Total Sum of Squares  

 …..………..……………(2.10) 
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N  = Jumlah sampel  

k  = Banyaknya variabel dalam model 

Nilai koefisien determinasi terletak di antara nol dan satu. Jika nilai nol berarti 

variabel bebas tidak dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat. 

Sebaliknya, jika nilai sama dengan satu berarti variabel bebas memberikan 

informasi dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat (Algifari, 

2013). Regresi linear berganda sebaiknya menggunakan R square yang sudah 

disesuaikan atau ditulis adjusted R square untuk melihat koefisien determinasi, 

karena jumlah variabel bebas yang digunakan jika variabel bebas berjumlah satu, 

maka menggunakan R square, sedangkan jika lebih dari satu maka menggunakan 

adjusted R square (Nugroho, 2005). Dalam penelitian ini menggunakan lima 

variabel bebas sehingga menggunakan adjusted R square. (Muhammad, 2005). 


