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DI AREA LERENG GUNUNG KELUD  

PASCA TERJADINYA ERUPSI 
(STUDI KASUS: KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI) 

 

Nama Mahasiswa : Mohammad Ibnu Aqil 

NRP   : 3513100043 

Jurusan  : Teknik Geomatika 

Dosen Pembimbing : Yanto Budisusanto, ST.,M.Eng 

 

Abstrak 

Gunung Kelud merupakan salah satu gunung api aktif di Pulau 

Jawa. Gunung ini terakhir erupsi pada tahun 2014. Erupsi 

gunung ini mengakibatkan kerusakan pemukiman, kerusakan 

fasilitas umum, serta kerusakan lading-landang masyarakat 

sekitar Gunung Kelud yang menyebabkan  gagal panen. 

Terjadinya perubahan kondisi fisik suatu wilayah dapat memicu 

perubahan nilai tanah di tersebut. Melihat status gunung yang 

aktif, keadaan seperti ini bisa dipastikan akan terulang di 

kemudian hari. Sehingga perlu adanya penelitan tentang 

perubahan nilai tanah di area lereng Gunung Kelud untuk 

mengetahui seberapa pengaruh erupsi gunung terhadap nilai 

tanah. 

 Penelitian ini dilakukan dengan menumpang susunkan peta 

zona nilai tanah Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri tahun 

2013, 2014, dan 2015 menggunakan perangkat lunak pengolah 

data spasial. Untuk mengetahui besar nilai tanah yang terjadi di 

lokasi penelitian. Data perubahan nilai tanah tersebut kemudian 

dilakukan uji korelasi dan regresi linear berganda dengan 

variabel bebas yang sudah ditentukan yaitu jarak zona terhadap 

pusat letusan, jarak zona dari CBD, dan jarak zona dari jalan 

kolektor. Tujuannya ialah mengetahui seberapa besar pengaruh 

erupsi Gunung Kelud dan variabel lainnya terhadap perubahan 

nilai tanah. 
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 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terjadi 

perubahan nilai tanah di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. 

Menurut hasil uji korelasi, erupsi Gunung Kelud 2014 tidak 

memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan nilai tanah. 

Dari hasil analisa regresi linear berganda yang dilakukan 

variabel yang dipilih hanya mampu menggambarkan 11,9% pada 

tahun 2013-2014 dan 47,7% pada tahun 2014-2015. Sehingga 

masih banyak factor lain yang belum diketahui sebagai penyebab 

perubahan nilai tanah di Kecamatan Ngancar. 

 

Kata Kunci—Nilai Tanah, Kecamatan Ngancar, Gunung 

Kelud 
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Abstract 

 

Kelud Mountain is one of the active volcanoes in Java 

Island. The mountain was last erupted in 2014. The eruption of 

this mountain resulted in the destruction of the settlements, 

damage to public facilities, as well as damage to the community 

landlings around Kelud Mountain causing crop failure. The 

occurrence of changes in the physical condition of a region can 

trigger a change in the value of the land in it. Seeing the status of 

active volcanoes, such circumstances can certainly be repeated in 

the future. So it is necessary to research about changes of land 

value in the Kelud Mountain’s slope area so that we can know 

how the influence of mountain eruptions on the land value. 

This research is done by overlapping map of land value 

zone’s Ngancar District of Kediri Regency in 2013, 2014, and 

2015 using spatial data processing software. To find out the 

changes of land value has been occurred at the research location. 

The data of value are tested by correlation and multiple linear 

regression with the determined independent variable that is the 

zone distance to the eruption center, the zone distance from the 

CBD, and the zone distance from the collector road. The 

objective is to know how much influence of Kelud Mountain’s 

eruption and other variables on the change of land value. 

Based on research has been done, there is a change of 

land value in Ngancar District of Kediri Regency. According to 
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correlation test, Kelud’s eruption in 2014 doesn’t has great effect 

on the change of land value. From the results of multiple linear 

regression analysis, the selected variables are only able to 

describe 11.9% in 2013-2014 and 47.7% in 2014-2015. So there 

are many other factors that have not been known as the cause of 

changes in the land value in Ngancar District. 

 

Kata Kunci—Land Value, Ngancar District, Kelud Mountain 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nilai tanah (Land Value) didefinisikam sebagai pengukuran 

nilai tanah yang didasarkan atas kemampuan tanah secara 

ekonomis dalam hubungannya dengan strategi ekonimi dan 

produktivitasnya. Sedangkan nilai tanah itu sendiri merupakan 

perwujudan dari kemampuan tanah dalam hubungannya dengan 

penggunaan dan pemanfaatan tanah (Sujarto 1986). Perubahan 

kondisi fisik dan lingkungan suatu wilayah bisa menjadi pemicu 

terjadinya perubahan seperti kerusakan lingkungan dan fasilitas 

umum. Salah satu penyenbab kondisi lingkungan berubah ialah 

bencana alam gunu meletus seperti yang terjadi pada Gunung 

Kelud tahun 2014. 

Gunung Kelud merupakan salah satu gunung aktif yang ada 

di Pulau Jawa. Gunung ini telah mengalami 32 kali erupsi sejak 

tahun 1300 hingga tahun 2014 dan menyebabkan kerusakan 

45.162 hektar lahan pertanian dan 15381 korban jiwa 

(Ramadhana 2014). Erupsi 2014 menyebabkan kerusakan. baik 

dari segi lingkungan dan fisik maupun di bidang sosial ekonomi. 

Sarana dan prasarana mengalami kerusakan akibat tumpukan 

material hasil erupsi Gunung Kelud terlebih lagi pada daerah 

yang lokasinya bera di lereng gunung salah satunya ialah 

Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. 

Kecamatan Ngancar merupakan akses utama menuju ke area 

wisata Gunung Kelud Kabupaten Kediri dan merupakan daerah 

yang terkena dampak paling parah dari Erupsi Gunung Kelud 

(Wardani 2014). Menurut data BPS tahun 2015 masyarakat yang 

hidup di kecamtan ini sebagian sebagai petani.Akan tetapi lahan 

di lereng Gunung Kelud mengalami kerusakan pasca terjadinya 

erupsi sehingga banyak petani yang mengalami gagal panen serta 

mendapatkan kerugian. Rusaknya lingkungan sekitar, sarana 

prasarana, dan beberapa bangunan mengalami kerusakan  hingga 

perubahan sosial yang dialami oleh kecamatan tersebut dapat 
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mempengaruhi nilai jual bidang tanah di kawasan itu. Dengan 

setatus Gunung Kelud yang masih aktif, kondisi seperti ini 

memiliki kemungkinan akan terulang lagi di hari mendatang. 

Berdasarkan masalah di atas maka  diperlukan analisis 

perbandingan nila tanah pra  dan pasca erupsi di kawasan lereng 

Gunung Kelud  menggunakan metode regresi linier dengan 

membandingkan nilai tanah sebelum dan terjadinya letusan. 

Diharapkan masyarakat mengetahui perubahan nilai tanah akibat 

suatu bencana. Dengan begitu, mereka dapat melakukan antisipasi 

terhadap lahan di area lereng Gunung Kelud jika terjadi erupsi di 

kemudian hari. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat 

diambil suatu perumusan masalah adalah : 

1. Bagaimana perubahan nilai tanah di wilayah penelitian 

pasca erupsi Gunung Kelud? 

2. Bagaimana analisa penyebab perubahan nilai tanah di 

lereng Gunung Kelud pasca erupsi? 

3. Bagaimana peta  perubahan nilai tanah setelah erupsi 

Gunung Kelud? 

 

1.3 Batasan Permasalahan 

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang ada, 

ruang lingkup permasalahan dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ngancar, 

Kabupaten Kediri. 

2. Melakukan analisis perubahan nilai tanah di Kecamatan 

Ngancar sebelum dan sesudah erupsi Gunung Kelud. 

3. Metode yang digunakan pada pengolahan data penelitian 

ini adalah metode tumpang susun (overlay) antara peta 

zona nilai tanah tahun 2013, 2014 dan 2015 yang 

menghasilkan peta perubahan nilai tanah. 
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4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jarak dari jalan raya, jarak ke CBD dan jarak dari pusat 

letusan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menghitung perubahan nilai tanah di wilayah penelitian 

setelah erupsi Gunung Kelud. 

2. Menganalisa penyebab perubahan nilai tanah di lereng 

Gunung Kelud pasca erupsi. 

3. Membuat  peta perubahan nilai tanah setelah erupsi 

Gungung Kelud. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat yang diharapkan dari program penelitian 

ini adalah : 

1. Sebuah informasi perubahan nilai tanah yang terjadi 

akibat erupsi Gunung Kelud sehingga masyarakat bisa 

mengantisipasi jika bencana akan menimpa  asset mereka 

lagi. 

2. Adanya peta perubahan nilai tanah di Kecamatan 

Ngancar Kabupaten Kediri dapat membantu memberi 

informasi apabila akan diadakannya pembangunan di 

kawasan tersebut oleh pemerintah daerah. 

3. Sebagai acuan atau pertimbangan apabila ada penelitian 

lebih lanjut tetntang perubahan nilai tanah akibat erupsi 

gunung api 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keadaan Lingkungan Pasca Erupsi Gunung Kelud 

Erupsi Gunung Kelud pada 13 Februari 2014 menimbulkan 

dampak besar. Sarana dan prasarana mengalami kerusakan 

Akibat dari sebaran material vulkanik Gunung  Kelud. Dampak 

lain ialah akses jalan raya tertutup oleh pasir. Hutan yang ada di 

lereng gunung mengalami kebakaran karena abu vulkanik. 

Perkebunan sebagai tempat penghidupan masyarakat mengalami 

kerusakan (Puspita dkk 2014). Kondisi lingkungan Kelud pasca 

erupsi bisa dilihat pada Gambar 2.1 dimana ada kerusakan-

kerusakan dibeberapa tempat. 

 
Keterangan: 

a. Bangunan Roboh   c. Hutan Terbakar 

b. Jalan Tertutup Pasir  d. Kebun Rusak 

 

Gambar 2. 1. Kondisi bangunan dan jalan pasca erupsi Gunung 

Kelud. 

(Sumber: Puspita dkk. 2014) 
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Erupsi Kelud yang terjadi pada bulan Februari 2014, tercatat 

sudah ada 8.622 rumah rusak berat, 5.426 rumah rusak sedang, 

dan 5.088 rumah rusak ringan akibat Kelud. Angka tersebut 

merupakan jumlah total rumah rusak yang berada di kawasan 

kabupaten Kediri, Jawa Timur (Data Kerusakan Erupsi Kelud, 

Pemkab Kediri). Belum lagi kerusakan lahan pertanian akibat 

erupsi Gunung Kelud, kondisi ini memperparah kerugian bagi 

masyarakat. Hal ini disebabkan, mayoritas masyarakat di lereng 

Gunung Kelud berprofesi sebagai petani, dan erupsi terjadi saat 

musim panen akan tiba. Besarnya dampak kerugian yang diderita 

oleh warga di lokasi terdampak erupsi Kelud akan membawa 

dampak bagi korbannya, terutama dampak ekonomi dan dampak 

psikologis. Kerugian akibat kehilangan rumah, kehilangan hasil 

panen yang sudah di depan mata, serta ketidak jelasan akan masa 

depan secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi 

secara drastis akan berpengaruh pada kondisi psikologis korban 

bencana, dalam hal ini erupsi Gunung Kelud (Puspita 2014). 

Pasca erupsi Gunung Kelud lahan-lahan pertanian tertutup 

oleh pasir sehingga belumdapat ditanami. Mayoritas penduduk 

yang berprofosi sebagai petani mengalami masalah dalam 

permasalahan ekonomi. Upaya pemerintah dalam menangani 

kasus ekonomi ini ialah melakukan rehabilitasi terhadap lahan 

pertanian. Usaha lain ialah melakukan land reform untuk lahan 

pertanian demi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi 

masih ada masalah pembebasan lahan dengan instansi yang 

mengolah lahan tersebut  dalam land reform. Masalah itu memicu 

masyarakat lereng Gunung Kelud untuk mengadakan demonstrasi 

kepada pemerintah karena kebutuhan masyarakat yang tidak 

kunjung terpenuhi (Wasono 2014). 

 

2.2 Tanah 

 Secara umum sebutan tanah dalam keseharian kita dapat 

dipakai dalam berbagai arti, karena itu dalam penggunaannya 
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perlu diberi batasan agar dapat diketahui dalam arti apa istilah 

tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Departemen Pendidikan Kebudayaan 1994) tanah dapat diartikan 

sebagai berikut: 

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. 

2. Keadaan bumi di suatu tempat. 

3. Permukaan bumi yang diberi batas. 

4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu 

(pasir,batu cadas, dll) 

Konsepsi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) pasal 4 adalah permukaan bumi yang kewenangan 

penggunaannya meliputi tubuh bumi, air dan ruang yang ada 

diatasnya. Dalam pengertian ini tanah meliputi tanah yang sudah 

ada sesuatu hak yang ada diatasnya maupun yang dilekati sesuatu 

hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Petunjuk teknis Direktorat Survei dan Potensi Daerah, Deputi 

Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, 2007). 

Sedangkan menurut Budi Harsono (1999) memberi batasan 

tentang pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam 

pasal 4 UUPA, bahwa dalam hukum tanah, kata tanah dipakai 

dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi 

batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dalam pasal 4 bahwa hak 

menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas 

permukaanbumi yang disebut tanah. 

Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis dapat 

diartikan sebagai permukaan bumi. Menurut pendapat Jhon 

Salindeho (1993) mengemukakan bahwa tanah adalah suatu 

benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia 

pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering 

pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia juga 

yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan 

pembangunan. 
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2.3 Nilai Tanah 

 Nilai tanah mempunyai definisi atau pengertian bermacam-

macam tergantung pada konteks dan tujuannya serta sudut 

pandangnya. Nilai tanah secara definisi diartikan sebagai 

kekuatan nilai dari tanah untuk dipertukarkan dengan barang lain. 

Sebagai contoh tanah yang mempunyai produktivitas rendah 

seperti tanah padang rumput relatif lebih rendah nilainya karena 

keterbatasan dalam penggunaannya. Sedangkan nilai pasar tanah 

didefinisikan sebagai harga (yang diukur dalam satuan uang) 

yang dikehendaki oleh penjual dan pembeli (Shenkel 1988). 

 Nilai atas sebidang tanah dicerminkan oleh aliran-aliran 

keuntungan yang diterima atas pemakaian sebidang tanah 

tersebut. Keuntungan-keuntungan tersebut berkaitan dengan 

pengaruh lingkungan yang dapat dibedakan sebagai faktor 

manusia dan non manusia. Faktor manusia berkenaan dengan 

perbuatan manusia untuk mempertinggi nilai tanah seperti 

mendirikan bangunan. Faktor non-manusia berkenaan dengan 

eksternalitas yang diterima oleh tanah tersebut. Jika eksternalitas 

bersifat positif, seperti dekat dengan pusat perekonomian, bebas 

banjir, kepadatan penduduk, dan adanya sarana jalan, maka tanah 

akan bernilai tinggi jika dibandingkan dengan tanah yang tidak 

menerima eksternalitas, meskipun luas dan bentuk tanah itu sama. 

Jika tanah menerima eksternalitas yang bersifat negatif, seperti 

dekat dengan sampah, jauh dari pusat kota/perekonomian, tidak 

bebas banjir, maka tanah akan bernilai rendah jika dibandingkan 

dengan tanah yang tidak menerima eksternalitas yang negatif 

(Pearce and Turner 1990). 

 Nilai tanah dalam konteks pasar properti adalah nilai pasar 

wajar yaitu nilai yang ditentukan atau ditetapkan oleh pembeli 

yang ingin membeli sesuatu dan penjual ingin menjual sesuatu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak 

dalam kondisi wajar tanpa ada tekanan dari pihak luar pada 

proses transaksi jual beli sehingga terjadi kemufakatan. Pembeli 

dan penjual mempunyai tenggang waktu yang cukup atas properti 

yang diperjualbelikan dan bertindak untuk kepentingan sendiri. 
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Nilai pasar pada dasarnya mencerminkan harga yang terbaik atas 

suatu property pada suatu waktu, tempat dan keadaan atau kondisi 

pasar tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian nilai menurut 

Eckert (1990) yang menyebutkan bahwa nilai merupakan suatu 

waktu yang menggambarkan harga atau nilai uang dari properti, 

barang atau jasa bagi pembeli dan penjual. Dari beberapa 

pengertian dapat disimpulkan bahwa nilai tanah adalah ukuran 

kemampuan tanah untuk menghasilkan atau memproduksi sesuatu 

secara langsung memberikan keuntungan ekonomis. Dalam 

konteks pasar properti nilai tanah sama dengan harga pasar tanah 

tersebut misalnya harga pasar tanah tinggi maka nilai tanahnya 

juga tinggi demikian pula sebaliknya. 

Hubungan antara harga, biaya dan nilai digambarkan 

sebagaimanagambar dibawah, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Harga adalah biaya ditambah dengan keuntungan. 

2. Nilai diestimasikan sebagai antisipasi terhadap manfaat 

yang akan datang, sehingga dengan memiliki suatu barang 

maka diharapkan akan memperoleh keuntungan dari 

kepemilikan suatu kapital (capital gain). Oleh karena itu 

nilai barang diperhitungkan sebagai harga untuk membeli 

suatu properti ditambah dengan capital gain. 

 

 
Gambar 2.2 Hubungan Harga dan Nilai 

(Sumber: Kajian Akademis BPPK 2012) 
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2.4 Penilaian Tanah 

 Penilaian adalah gabungan antara ilmu pengetahuan atau sains 

dan seni (science and art ) dalam mengistimasi nilai dari sebuah 

kepentingan yang terdapat dalam suatu properti dengan tujuan 

tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan serta dengan 

mempertimbangkan segala karakteristik yang ada pada properti 

termasuk jenis-jenis investasi yang ada dipasaran. Penilaian 

disebut sains karena melakukan perhitunganperhitungan dengan 

menggunakan formula atau rumus, sedangkan disebut seni karena 

seorang penilai dituntut menggunakan pengukuran pengukuran 

dan panca indra untuk menentukan sesuatu ada tidaknya daya 

tarik atau dengan kata lain seorang penilai membuat opini dan 

kesimpulan nilai dari suatu kepentingan harta pada suatu masa 

tertentu yang ditetapkan oleh suatu pihak dengan didasari analisa 

dan kajian yang teliti terhadap karakteristik harta, keadaan 

ekonomi dan potensi-potensi pada masa yang akan datang.   

Penilaian Tanah dapat juga diartiakan serangkaian proses menilai 

suatu bidang tanah dan aset pertanahan meliputi proses 

perencanaan, permodalan, survey, pengumpulan data, pengolahan 

data, merumuskan hasil, pemetaan, serta pelaporan dan 

pertanggung jawaban hasil dari penilai dalam rangka memperoleh 

estimasi ukuran finansial dan ekonomi dari suatu obyek yang 

dinilai (Fattah 2014). 

Untuk melakukan penilaian tanah, perlu diketahui beberapa 

prinsip penilaian. Joseph K. Eckert (1990) mengemukakan empat 

prinsip penilaian tanah, yakni penawaran dan permintaan (supply 

and demand), penggunaan yang tertinggi dan terbaik (highest and 

the best use), keuntungan produktivitas (surplus productivity), 

serta prinsip perubahan dan antisipasi (change and anticipation).  

Kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand) 

saling berinteraksi mempengaruhi nilai tanah yang direfleksikan 

oleh harga penjualan. Dalam jangka pendek, penawaran menjadi 

sangat kaku (inelastic), karena luas tanah tidak dapat ditambah 

secara cepat dan drastis (Guritno 1994). Sementara itu kebutuhan 

akan tanah sebagai tempat tinggal atau tempat usaha maupun 
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sebagai barang investasi semakin lama semakin mendekati gejala 

konsumtif (durable consumption goods).  

Sementara itu juga, penilaian tanah harus didasarkan atas 

penggunaan tanah yang terbaik dan yang paling maksimal 

(highest and the best use) agar penggunaannya menjadi lebih 

ekonomis. Penggunaan atas sebidang tanah harus dapat 

memberikan harapan keuntungan yang paling besar, baik 

keuntungan yang bersifat material maupun yang bersifat non 

material. Sebenarnya, tanah itu sendiri sudah memiliki nilai, akan 

tetapi pengembangannya dapat memberikan kontribusi baru 

terhadap bertambahnya nilai tanah. 

Sebagai salah satu faktor produksi, tanah dapat memberikan 

keuntungan lebih (surplus productivity), selain yang diberikan 

oleh faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja, modal dan 

manajemen. Hal itu disebabkan karena tanah merupakan sisa 

keuntungan yang telah dinikmati. 

Prinsip perubahan (change) menyatakan bahwa nilai pasar 

dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, politik dan faktor demografi 

seperti adanya penempatan (zoning), suku bunga (interest rate), 

transportasi ataupun keadaan ekonomi lokal dan regional. 

Sedangkan prinsip antisipasi (anticipation), didasari oleh 

pendekatan pendapatan. Nilai pasar akhirnya diartikan sama 

dengan nilai saat ini yang diproyeksikan pada keuntungan yang 

akan datang (present value of future benefits). 

 Sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 3 UU 

Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU 

Nomor 12 Tahun 1994, maka dalampenilaian propertidikenal tiga 

pendekatan penilaian. Ketiga metode tersebut adalah metode 

pendekatan perbandingan harga pasar (sales comparation 

approach), metode pendekatan biaya (cost approach) dan metode 

pendekatan pendapatan (income approach). 

1. Metode Pendekatan Perbandingan Harga Pasar 

Metode pendekatan perbandingan harga pasar adalah suatu 

pendekatan penilaian yang dilakukan dengan cara 

membandingkan antar properti yang akan dinilai dengan 
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properti-properti pembandingan yang telah diketahui 

karakteristik dan nilainya. Selanjutnya analisis dilakukan 

dengan mengukur tingkat kesamaan dan perbedaannya 

untuk menentukan beberapa penyesuain (adjustment) yang 

akan diberikan terhadap properti yang akan dinilai. 

2. Metode Pendekatan Biaya 

Metode pendekatan biaya biasanya digunakan untuk 

melakukan penilaian suatu bangunan. Metode pendekatan 

biaya adalah proses penilaian dengan cara melakukan 

identifikasi terhadap suatu bangunan yang kemudian 

dilakukan analisis biaya pembuatan barunya (reproduction 

cost new) berdasarkan harga standar yang berlaku pada saat 

dilakukannya penilaian dan selanjutnya dilakukan 

penyusutan. 

3. Metode Pendekatan Pendapatan 

Metode pendekatan pendapatan (income approach) adalah 

metode penilaian dengan mendasarkan pada tingkat 

keuntungan yang mungkin akan dihasilkan oleh suatu 

properti pada saat ini dan yang akan datang, kemudian 

dilakukan pengkapitalisasian untuk mengkonversi aliran 

pendapatan tersebut dalam nilai properti. 

 

2.5 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Nilai Tanah 

 Seorang ahli real estate (anonim), pernah menyatakan bahwa 

ada 3 cara untuk menguji apakah suatu real estate “baik” atau 

tidak, yaitu pertama lokasi, kedua lokasi, dan ketiga lokasi (Ray 

M. Northam 1975). Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa 

harga tanah dipengaruhi oleh faktor lokasi yang ditunjang dengan 

fasilitas dan infrastruktur kota.  

Selain daripada itu, dengan menyadari bahwa harga tanah 

menyebar mengikuti pola keruangan tertentu, maka penataan 

ruang memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam 

membentuk harga tanah. Penataan ruang yang tercermin dalam 

pola penggunaan tanahnya akan memberikan kontribusi yang 

cukup besar dalam pembentukan nilai tanah. Jika dicermati lebih 
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jauh maka dapat diketahui bahwa pola harga tanah cenderung 

mengikuti pola keruangan penggunaan tanahnya. Fakta tersebut 

masih relevan dengan teori yang dikemukakan Von Thunen yang 

membuat model tentang sewa tanah dan jarak. Makin dekat jarak 

dari pusat kota, makin tinggi harga sewa tanah. Demikian pula 

sebaliknya, makin jauh jarak dari pusat kota, maka makin rendah 

harga sewa tanah. Pola keruangan penggunaan tanah juga telah 

dikemukakan oleh Walter Christaller (1933), seorang ahli 

geografi Jerman dalam Teori Tempat Central (Central Place 

Theory). Teori ini mengemukakan bahwa tempat sentral 

merupakan lokasi kegiatan yang melayani kebutuhan manusia 

(Sumaatmadja 1981).  

Teori yang berhubungan dengan harga tanah baik secara 

langsung ataupun tidak langsung selalu berdasarkan pada 

“ruang”. Teori lokasi yang dikemukakan oleh model Von Thunen 

maupun model Christaller, keduanya melandasinya pada 

substansi “ruang”. Jadi karena harga atau nilai tanah merupakan 

suatu gejala ruang, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya 

juga akan lebih banyak berkaitan dengan gejala ruang. 

Menurut Eckert (1990) Ada 4 faktor yang mempengaruhi 

nilai tanah, yaitu: 

1. Faktor ekonomi 

Faktor ekonomi berkaitan dengan keadaan ekonomi 

global/internasional, nasional, regional maupun lokal. 

Variabel-variabel permintaan (demand) yang 

mempengaruhi nilai tanah termasuk di dalamnya ialah 

jumlah tenaga kerja, tingkat upah, tingkat pendapatan dan 

daya beli, tersedianya keuangan, tingkat suku bunga dan 

biaya transaksi. 

2. Faktor sosial 

Faktor sosial membentuk pola penggunaan tanah pada 

suatu wilayah. Kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, 

tingkat kejahatan dan kebanggaan memiliki (daerah 

bergengsi) adalah faktor-faktor sosial yang mempengaruhi 

nilai tanah.  
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3. Faktor politik dan kebijakan pemerintah 

Kebijakan pemerintah di bidang hukum dan politik 

mempengaruhi nilai tanah. Beberapa contoh kebijakan 

yang dapat mempengaruhi biaya dan alokasi penggunaan 

tanah yang pada gilirannya akan meningkatkan harga 

tanah, antara lain; kebijakan pemilikan sertifikat tanah, 

peraturan penataan ruang dengan penentuan mintakat atau 

zoning, peraturan perpajakan, peraturan perijinan (SIPPT, 

IMB dan lain-lain) ataupun penentuan tempat pelayanan 

umum (sekolah, asar, rumah sakit, dan lain-lain). 

4. Faktor fisik dan lingkungan 

Ada dua konsep yang harus dipahami dalam faktor fisik 

dan lingkungan, yaitu site dan situasi (situation). 

Pengertian tentang site adalah semua sifat atau karakter 

internal dari suatu persil atau daerah tertentu, termasuk di 

dalamnya adalah ukuran (size), bentuk, topografi dan 

semua keadaan fisik pada persil tanah. Sedangkan yang 

dimaksud dengan situasi (situation) ialah yang berkenaan 

dengan sifat-sifat eksternalnya. Situasi suatu tempat 

berkaitan erat dengan relasi tempat itu dengan tempat-

tempat di sekitarnya pada suatu ruang geografi yang sama. 

Termasuk dalam pengertian situasi adalah aksesibilitas 

(jarak ke pusat pertokoan atau Central Business District, 

jarak ke sekolah jarak ke rumah sakit, dan lain-lain), 

tersedianya sarana dan prasarana (utilitas kota) seperti 

jaringan transportasi, sambungan telepon, listrik, air minum 

dan sebagainya. Site mempengaruhi nilai tanah karena 

“sumberdaya”-nya, sedangkan situasi mempengaruhi nilai 

tanah karena kemudahan atau kedekatannya (aksesibilitas) 

dengan “sumberdaya” yang lain di sekitarnya. 

Berdasarkan Surat Edaran Departemen Keuangan RI, 

Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-55/PJ.6/1999 tentang 

Petunjuk Teknis Analisis Penentuan NIR (Nilai Indikasi Rata-

Rata), variabel yang menentukan nilai tanah adalah sebagai 

berikut :  
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a. Faktor Fisik 

 Keluasan tanah  

 Bentuk tanah  

 Sifat fisik tanah (topografi, elevasi, banjir/tidak 

banjir, kesuburan untuk pertanian). 

b. b.Lokasi dan aksesbilitas  

 Jarak dari pusat kota . 

 Jarak dari fasilitas pendukung  

 Lokasi secara spesifik : tanah sudut, terletak di 

tengah atau tusuk sate.  

 Kemudahan pencapaian. 

 Jenis jalan (protokol, ekonomi, lingkungan, gang). 

 Kondisi lingkungan.  

 

2.6 Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) 

 Peta Zona Nilai Tanah adalah Peta Tematik yang 

menggambarkan besaran - besaran nilai tanah atau harga pasar 

dan potensi tanah di suatu wilayah tertentu yang berfungsi 

sebagai informasi spasial yaitu Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) 

dibuat dengan skala 10.000 atau lebih kecil, dan sebagai 

informasi textual Peta ZNT pembuatannya memerlukan data 

harga tanah berdasarkan nilai pasar. Setelah diketahui nilai tanah 

dari masing-masing bidang, kemudian dilakukan klasifikasi nilai 

tanah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

523/KMK.04/1998 tentang klasifikasi penggolongan dan 

ketentuan nilai jual permukaan bumi (Departemen Keuangan RI. 

1999). 

 

2.7 Korelasi 

 Korelasi adalaha metode statistika yang digunakan untuk 

mengukur hubungan dua variable atau lebih. Dalam hal ini kita 

tentu saja mempunyai bilangan yang menyatakan proporsi 

keragaman total nilai-nilai peubah Y yang dapat dijelaskan oleh 

nilai-nilai peubah X melalui hubungan linear tersebut. Jadi 
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misalkan suatu korelasi memiliki besaran r = 0,36 bermakna 

bahwa 0,36 atau 36% di antara keragaman total nilai-nilai Y 

dalam contoh kita, dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya 

dengan nilai-nilai X. (Walpole 1995). 

 

 

n (∑xy) – (∑x).(∑y)  

r =             (2.1) 

    √ n (∑x²) – (∑x)² n (∑y²) – (∑y)²  

Keterangan:  
r = hubungan variabel X dengan Variabel Y  

X = Nilai variabel X  

Y = Nilai variabel Y 

 

Besaran koefisien korelasi contoh r merupakan sebuah nilai 

yang dihitung dari n pengamatan sampel. Sampel acak berukuran 

n yang lain tetapi diambil dari populasi yang sama biasanya akan 

menghasilkan nilai r yang berbeda pula. Dengan demikian kita 

dapat memandang r sebagai suatu nilai dugaan bagi koefisien 

korelasi linear yang sesungguhnya berlaku bagi seluruh anggota 

populasi. Misalkan kita lambangkan koefisien korelasi populasi 

ini dengan ρ. Bila r dekat dengan nol, kita cenderung 

menyimpulkan bahwa ρ = 0. Akan tetapi, suatu nilai contoh r 

yang mendekati + 1 atau – 1 menyarankan kepada kita untuk 

menyimpulkan bahwa ρ ≠ 0 (Walpole 1995). 

 

2.8 Regresi Linier 

 Istilah "regresi" pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis 

Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi 

bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi, memiliki anak-anak 

yang tinggi pula dan orang tua yang pendek memiliki anak-anak 

yang pendek pula. Kendati demikian, ia mengamati ada 

kecenderungan bahwa tinggi anak bergerak menuju rata-rata 

tinggi populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain ketinggian 

anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek 
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cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Inilah yang 

disebut hukum Galton mengenai regresi universal. Dalam bahasa 

Galton ia menyebutnya sebagai regresi menuju medikritas 

(Maddala 1992).  

Interpretasi modern mengenai regresi agak berlainan dengan 

regresi versi Galton. Secara umum. analisis regresi pada dasarnya 

adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) 

dengan satu atau lebih variabel independen (variabel 

penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui 

(Gujarati 2003). Dalam analisis regresi, selain mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga 

menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat (Ariyani 2009). 

Regresi linear berganda didasarkan pada hubungan 

fungsional ataupun kausal satu peubah bebas dengan dua atau 

lebih peubah terikat. Persamaan umum untuk regresi linier 

sederhana dapat dinyatakan dalam persamaan berikut : 

 

 Y=a+bX+b1X1…….+bnXn                                           (2.2) 

Dimana: 
X: merupakan nilai sebenarnya suatu kasus (data) 

b: merupakan koefesien regresi  

a: merupakan intercept Y saat nilai prediktor sebesar nol.  

 

Dari persamaan regresi linier nomor 2.2, Y merupakan 

subyek pada variabel dependen yang diprediksikan, x adalah 

subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu, 

dimana a mempunyai harga yang sama dengan Y , jika nilai x 

adalah konstan (0). Sedangkan b adalah angka atau arah koefisien 

regresi yang menunjukkan angka  peningkatan  ataupun  

penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel 

independen. Bila b (+) maka naik dan bila (-) maka terjadi 

penurunan. 
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Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-

masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara 

memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. 

Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus: 

meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai 

estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada 

(Tabachnick 1996). 

 

2.9    Teori Permintaan dan Penawaran 

2.9.1 Permintaan 

 Pengertian permintaan dalam ilmu ekonomi yang umum 

diartikan sebagai : Keinginan seseorang (konsumen) terhadap 

barang-barang tertentu yang diperlukan atau diinginkan. Atau 

dengan kata lain yang dimaksud dengan permintaan adalah 

sejumlah produk barang atau jasa yang merupakan barang-barang 

ekonomi yang akan dibeli konsumen dengan haraga tertentu 

dalam suatu waktu atau periode tertentu dan dalam jumlah 

tertentu. Demand seperti ini lebih tepat disebut sebagai 

permintaan pasar (market demand), dimana tersedia barang 

tertentu dengan harga yang tertentu pula ( Yoeti 2008).  

 Permintaan (demand) sebagai suatu konsep mengandung 

pengertian bahwa permintaan berlaku terhadap tiga variabel ang 

saling mempengaruhi, yaitu: kualitas produk barang atau jasa 

(product quality), harga (price), manfaat produk barang atau jasa 

tersebut (product benefit) yang sangat mempengaruhi konsumen 

dalam melakukan pembelian kebutuhannya. Dalam ilmu 

ekonomi, hukum permintaan mengatakan bahwa terjadi pengaruh 

timbal balik antara barang yang diminta dengan harga, jika faktor  

lain tidak mengalami perubahan (cetris paribus) Dalam hal ini, 

hukum permintaan mengatakan: ”Bila harga suatu barang dan 

jasa naik, sedangkan harga barang-barang dan jasa lainnya tetap 

sama, maka konsumen cenderung melakukan subtitusi, 

menggantikan barang atau jasa yang harganya naik dengan brang 

yang lain (yang mempunyai fungsi sama) yang harganya relatif 

lebih murah. ( Yoeti 2008) 
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2.9.2 Penawaran 

 Dalam ilmu ekonomi, penawaran (supply) diartikan 

sejumlah barang, produk atau komoditi yang tersedia dalam pasar 

yang siap untuk di jual kepada konsumen yang membutuhkannya. 

Penawaran juga dapat diartikan sebagai sejumlah barang (goods), 

jasa (service) atau komoditi yang tersedia di pasar dengan harga 

tertentu pada waktu tertentu. Diantara pakar ekonomi ada pula 

yang mengartikan penawaran sebagai sejumlah barang ekonomi 

yang tersedia di pasar dengan maksud untuk dijual dengan harga 

tertentu. Penawaran dapat juga diartikan bermacam-macam 

barang atau produk yang ditawarkan untuk dijual dengan 

bermacam-macam harga di pasar.  

  Berikut adalah pernyataan yang diberikan oleh Alexander 

Hamilton Institute  

  “Yang dimaksud dengan penawaran (supply) adalah 

sejumlah produk yang ditawarkan untuk dijual dengan beberapa 

kemungkinan harga”.  

 Berbeda dengan batasan yang diberikan oleh 

“Businessterms” yang memberi pernyataan sebagai berikut:  

 Dimata mereka “semakin tinggi harga untuk suatu produk, 

semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan untuk di jual di 

pasar dan sebaliknya bila harga barang itu turun, maka semaki 

sedikit barang untuk di jual di pasar, karena produsen enggan 

memproduksi lebih banyak karena sedikitnya pembeli” ( Yoeti 

2008). 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang perubahan nilai tanah setelah terjadinya 

bencana alam telah dilakukan oleh seorang pasca sarjana Jurusan 

Teknik Geodesi FT UGM dengan judul “Analisis Perubahan 

Nilai Tanah Akibat Gempa Bumi 27 Mei 2006 Di Kecamatan 

Bantul Dan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul”. Penelitian 

terkait tentang perubahan nilai tanah setelah terjadi gempa bumi 

di Yogyakarta tahun 2006. Metode yang digunakan pada 

penelitian ialah regresi linier berganda menggunakan empat 
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variabel yaitu: luas tanah, lebar jalan, jarak ke CBD, dan jarak ke 

sesar (Yulaikhah, Nuryanti, dan Waljiyanto 2008). 

Penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Fanny 

Rachmawati mahasiswa S1 tahun 2013 Jurusan Teknik Geodesi 

Universitas Diponegoro dengan judul “ Analisis Perubahan Nilai 

Tanah Akibat Aktivitas Penambangan Batu Kapur Di Kecamatan 

Gunem Kabupaten Rembang”. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk mengetahui perubahan nilai tanah sebelum dan sesudah 

adanya aktivitas penambangan batu kapur di Kecamatan Gunem 

Kabupaten Rembang. Metode yang digunakan ialah overlay peta 

peta peruhan harga tanah tahun 2006-2010 dan peta perubahan 

harga tanah 2010-2012 (Rachmawati 2013). 

Berdasarkan dua penelitan di atas, penulis ingin melakukan 

sebuah penelitian terkait perubahan nilai tanah di area lereng 

Gunung Kelud pasca terjadinya erupsi dengan menggunakan 

metode tumpang tindih peta nilai tanah sebelum dan sesudah 

terjadinya erupsi. Kemudian melakukan model regresi linear 

menggunakan 3 variabel yaitu jarak ke jalan, jarak ke CBD  dan 

jarak ke pusat letusan untuk mengetahui faktor tertinggi 

perubahan nilai tanahnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi dari penelitian yaitu  Kecamatan Ngancar, Kabupaten 

Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah 94,05 km². Lokasi 

geografisnya terletak pada  112
0
6’45” sampai dengan  112

0
18’20” 

Bujur Timur dan 7
0
53’20” sampai dengan  7

0
58’45” Lintang 

Selatan. 

 

 

 

Kab Kediri 
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Gambar 3.1 Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri 

(Sumber: BPN Kabupaten Kediri) 

 
Batas wilayah Kecamatan Ngancar ialah: 

Utara  : Kec. Plosoklaten  

Selatan  : Kab. Blitar 

Barat  : Kec. Wates 

Timur  : Kab. Blitar 

 

Kecamatan Ngancar memiliki 10 desa antara lain: 

1. Desa Sugihwaras 

2. Desa Sempu 

3. Desa Ngancar 

4. Desa Manggis 

5. Desa Babadan 

6. Desa Jagul 

7. Desa Pandantoyo 

8. Desa Margourip 

9. Desa Bedali 

10. Desa Kunjang 
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3.2 Peralatan 

Penelitian tugas akhir ini memerlukan beberapa peralatan 

pendukung yang terdiri dari: 

1. Perangkat Keras 

 Seperangkat Laptop 

 GPS Hendheld 

2. Perangkat Lunak 

 Perangkat lunak pengolah data spasial 

 Perangkat lunak pengolah data statistik 

 Perangkat lunak pengolah kata dan spreadsheet 

 

3.3 Data 

Penelitian tugas akhir ini memerlukan beberapa data yang 

dibagi menjadi dua jenis data sebagaiberikut: 

1. Data Spasial 

a. Peta Administrasi Kecamatan  Ngancar, Kabupaten 

Kediri skala 1:25.000 yang didapatkan dari website 

Ina-Geoportal. 

b. Peta jaringan jalan Kabupaten Kediri skala 

1:25.000 yang didapatkan dari website Ina-

Geoportal. 

c. Peta ZNT Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri 

tahun 2013, 2014, dan 2015 yang didapatkan dari 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. 

d. Titik lokasi letusan  Gunung Kelud yang 

didapatkan dari peta rawan bencana BNPB. 

e. Lokasi titik CBD yang didapatkan dari pengukuran 

langsung. 

2. Data Nonspasial 

a. Data pendukung di lokasi penelitian melalui survei 

langsung menggunakan kuisioner. 
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

Tahapan pengolahan data digambarkan pada gambar  

berikut: 
ZNT BPN 
Kabupate
n Kediri 

2013

Overlay

ZNT BPN 
Kabupate
n Kediri 

2014

Overlay

ZNT BPN 
Kabupate
n Kediri 

2015

Peta 
Administr

asi 
Kecamata
n Ngancar

Peta 
Jaringan 

Jalan
Titik CBD

Titik Pusat 
Letusan

Overlay/Plotting

Peta Kerja
Perubahan Nilai 

Tanah 2014-
2015

Perubahan Nilai 
Tanah 2013-

2014
Croping Croping

Prubahan Zona 
Nilai Tanah 
Kecamatan 

Ngancar 2013-
2014

Perubahan Zona 
Nilai Tanah 
Kecamatan 

Ngancar 2014-
2015

Pengukuran 
Jarak

Pengukuran 
Jarak

Korelasi

Layout Layout

Peta Perubahan 
Nilai Tanah 
Kecamatan 

Ngancar 2013-
2014

Peta Perubahan 
Nilai Tanah 
Kecamatan 

Ngancar 2014-
2015

Korelasi

Regresi Linear Regresi Linear

Analisis 
Perubahan Nilai 

Tanah Paska 
Erupsi Gunung 

Kelud

Analisis  statistik

Penentuan 
Centeroid

Penentuan 
Centeroid

Pembuatan 
Kuisioner

Melakukan 
Survei

Rekapitulasi

Analisis 
Kuisioner

 
 

Gambar 3.2  Diagram Pengolahan Data 
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Penjelasan Diagram Alir 

1. Studi literatur dilakukan untuk mencari informasi berkaitan 

dengan masalah yang sedang diteliti baik secara teori maupun 

praktik. Informasi tentang perubahan nilai tanah dan pengaruh 

erupsi Gunung Kelud terhadap  wilayah sekitar khususnya di 

Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.  

2. Pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder. Data 

yang dihimpun adalah data spasial dan non spasial. Data 

spasial meliputi, koordinat titik-titik CBD, koordinat titik yang 

diperoleh dari survey lapangan, pusat letusan yang didapat dari 

Peta Rawan Bencana Gunung Kelud 2014 oleh BNPB. data 

Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) 2013, 2014, dan 2015 yang 

diperoleh dari BPN Kabupaten Kediri, data jaringan jalan 

Kabupaten Kediri yang didapat dari website Ina-Geoportal, 

Peta Batas Administrasi Kabupaten Kediri yang diperoleh dari 

website Ina-Geoportal. Data non spasial adalah sebuah 

kuisioner sebagai pendukung penelitian yang dikumpulkan 

langsung di lapangan.  

3. Melakukan overlay Peta ZNT 2013 dan ZNT 2014 untuk 

mengetahui perbedaan nilai tanah antara tahun 2013 sampai 

2014 dari tiapa-tiap zona. Melakukan overlay Peta ZNT tahun 

2014 dan 2015 untuk mengetahui perubahan nilai tanah yang 

terjadi antara tahun 2014 sampai 2015. Tujuannya ialah 

membandingkan kedua data tersebut untuk mengetahui 

seberapa besar perubahan nilai tanah di sekitar Lereng Gunung 

Kelud setelah terjadinya erupsi. 

4. Melakukan plotting data Administrasi Kabupaten Kediri, 

Jaringan Jalan Kabupaten Kediri. Titik CBD dan Titik Pusat 

Letusan Gunung Kelud kedalam sebuah software pengolahan 

data spasial dan menseragamkan sistem koordinat dari semua 

data untuk mempermudah dalam proses selanjutnya. 

5. Memasukkan data perubahan nilai tanah hasil dari overlay 

ZNT 2013-2014 dan ZNT 2014-2015 ke dalam software 

pengolahan bersama dengan data spasial serta menyesuaikan 

sistem koordinat yang digunakan dengan data lain yang telah 
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diplotting sebelumnya. Proses ini digunakan untuk menetukan 

besarnya nilai variable yang dipakai. Variable tersebut ialah 

jarak zona meneju ke pusat letusan, jarak zona ke CBD, dan 

jarak zona ke jalan kolektor. 

6. Menentukan titik centeroid atau pusat zona pada perangkat 

lunak pengolah data spasial. Titik ini akan digunakan sebagai 

titik pengukuran zona ke variabel yang sudah dipilih. 

7. Melakukan pengukuran mengunakan metode network analysis 

pada perangkat lunak pengolah data spasial. Sehingga 

diperoleh besar jarak zona ke masing-masing variabel. 

8. Melakukan korelasi antara perubahan nilai tanah yang terjadi 

dengan variable-variabel perubahan nilai tanah yang telah 

ditentukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antar 

veriabel-variabel tersebut. 

9. Pembuatan model regresi dari variable yang telah ditentukan 

yaitu jarak dari jalan raya, jarak ke pusat letusan, dan jarak 

CBD. Model ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh yang diakibatkan oleh letusan Gunung Kelud 

terhadap perubahan nilai tanah di wilayah sekitarnya 

khususnya di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. 

10. Melakukan analisa perubahan nilai tanah dari model regresi 

yang telah dibuat serta digabungkan dengan data kuisioner 

yang telah disebar untuk mengetahui seberapa besar perubahan 

dan pengaruhnya variable yang dipilih terhadap nilai tanah di 

area Lereng Gunung Kelud. 

11. Pembuatan kuisioner tentang pengaruh erupsi Gunung Kelud 

2014 terhadap penrubahan nilai tanah di Kecamatan. Informasi 

yang dicari melalui kuisioner ini adalah harga pasar tanah 

sebelum terjadinya erupsi dan harga pasar tanah setelah 

terjadinya erupsi Gunung Kelud 2014 di Kecamatan Ngancar 

Kabupaten Kediri. Selain harga pasar tanah, informasi perilaku 

masyarakat yang hidup di area lereng gunung setelah 

terjadinya erupsi juga bisa menjadi perngaruh dalam 

perubahan nilai tanah di lokasi penelitian, 
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12. Melakukan survei langsung ke lokasi penelitian. Lokasi pada 

penelitian ini adalah 10 desa di Kecamatan Ngancar 

Kabupaten Kediri. Responden dipilih secara acak dengan 

perwakilan 5 orang tiap desa. 

13. Melakukan rekapitulasi data kuisioner yang didapat ke dalam 

perangkat lunak pengolah spreadsheet untuk mempermudah 

ketika melakukan tahan analisis. 

14. Melakukan analisis data kuisioner yang didapatkan dari survei 

langsung menggunakan teori permintan dan penawaran. 

Analisa ini digunakan untuk mendukung hasil analisa statistik 

yang didapatkan dari regresi linier. 

15. Pengambilan kesimpulan penelitian berdasarkan data statistik 

dan data survei secara langsung. 

16. Membuat peta perubahan nilai tanah 2013-2014 dan 2014-

2015 untuk memberikan informasi seberapa besar perubahan 

nilai tanah yang terjadi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perubahan Nilai Tanah  

Pada penelitian ini dilakukan perhitungan untuk 

mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi terhadap zona 

nilai tanah di  Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. 

Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan data zona nilai 

tanah (ZNT) milik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri 

tahun 2013, 2014, dan 2015. Data yang diperoleh tersebut sudah 

dalam bentuk shapefile. Pada data tersebut, Kecamatan Ngancar 

terbagi menjadi 9 zona dan dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

 
 

Gambar 4.1  Zona Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri 

Kecamatan Ngacar Kabupaten Kediri memiliki 9 zona nilai 

tanah sebelum terjadi erupsi. Pada tahun 2014 dan 2015 terjai 

perubahan nilai tanah di Kecamatan Ngancar. Akan tetapi 

perubahan nilai tanah tidak disertai dengan perubahan jumlah 

zona. Sehingga jumlah zona di lokasi penelitan adalah tetap. Hasil 

perhitungan perubahan nilai tanah di Lereng Gunung Kelud 

Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri yang telah dilakukan bisa 

dilihat dalam table 4.1 dan 4.2 berikut: 
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Tabel 4.1 Perubahan Nilai Tanah Tahun 2013-2014 

 

Zona 

Nilai Tanah 

2013 

Nilai Tanah 

2014 

Perubahan(%) 

1 20000 21000 5 

2 63000 63000 0 

3 67000 67000 0 

4 16000 16000 0 

5 27000 27000 0 

6 51000 52000 2 

7 16000 16000 0 

8 20000 21000 5 

9 13000 13000 0 

 

menurut data yang didapat dari Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Kediri, hasil perhitungan yang ada pada  tabel 4.1 

menjelaskan bahwa pada tahun 2013 menuju ke tahun 2014 di 

area Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri kondisi nilai tanahnya 

tidak terlalu mengalami perubahan besar. Kenaikan hanya terjadi 

di 3 zona sedangkan yang lainnya memiliki nilai yang sama 

seperti pada tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi yang dialami 

di area itu hanya sebesar 5 %, terletak pada zona 9 dan zona 1. 

Pada zona 6 kenaikan terjadi sebesar 2% dan pada 6 zona lainnya 

kenaikan terkadi sebesar 0%. 
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Tabel 4.2 Perubahan Nilai Tanah Tahun 2014-2015 

 

Zona 

Nilai Tanah 

2014 

Nilai Tanah 

2015 

Perubahan(%) 

1 21000 43000 105 

2 63000 131000 108 

3 67000 140000 109 

4 16000 34000 113 

5 27000 56000 107 

6 52000 151000 190 

7 16000 34000 113 

8 21000 43000 105 

9 13000 27000 108 

 

hasil perhitungan nilai tanah yang tersaji pada tabel 4.2 

menjelaskan bahwa pada tahun 2014 menuju ke tahun 2015 di 

area Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri kondisi nilai tanahnya 

mengalami perubahan yang tinggi. Kenaikan terjadi di semua 

zona. Di tiap zona mengalami kenaikan lebih dari 100%. 

Kenaikan terendah dialami oleh zona 1 dan 8 yaitu sebesar 105%, 

.Kenaikan nilai tanah tertinggi dialami oleh zona 6, dimana 

kenaikan nilai tanah yang terjadi hingga 190%. 

Hasil perhitungan dari tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan 

bahwa setelah terjadinya erupsi Gunung Kelud pada tahun 2014, 

nilai tanah di area lereng khususnya Kecamatan Ngancar 

Kabupanten Kediri mengalami kenaikan. Sehingga perlu 

diadakannya analisa statistik untuk memastikan apakah 

perubahan yang terjadi disebabkan oleh bencana erupsi. 
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4.2 Analisa Perubahan Nilai Tanah 

4.2.1 Pengukuran Jarak Variabel 

Variabel penentu nilai tanah yang digunakan dalam 

penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu jarak dari pusat letusan, jarak dari 

CBD atau pusat bisnis (dalam penelitian ini, pasar digunakan 

sebagai titik CBD), jarak dari jalan kolektor. Variabel yang 

dipilih disesuaikan dengan keadaan yang ada dilapangan, serta 

kemungkinan adanya pengaruh paling besar terhadap adanya 

kemungkinan perubahan nilai tanah pada lokasi penelitian. 

a. Jarak lokasi penelitian terhadap pusat letusan. Variabel ini 

dipilih karena dtitik ini merupaka pusat bencana alam 

gunung meletus, semakin dekat dengan pusat letusan maka 

kerusakan yang dialami oleh masyarakat semakin besar. 

Kecamtan Ngancar merupakan daerah yang berada di 

lereng gunung dan merupaka akses utama menuju lokasi 

Gunung Kelud. Semakin banyaknya dampak yang didapat 

akibat erupsi Gunung Kelud 2014 bisa menjadi faktor yang 

membuat nilai tanah berubah.  

b. Jarak lokasi penelitian terhadap CBD atau pasar. Variabel 

ini dipilih karena Pasar ini merupakan satu-satunya pasar  

terbesar dan dekat dengan lokasi penelitian. Pasar ini 

terletak di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Adanya 

pasar ini di perkirakan menjadi salah satu pengaruh 

perubahan nilai tanah pada kawasan sekitarnya karena 

kondisinya yang ramai dan banyak kegiatan bisnis terjadi 

di sana. Sehingga dari perbedaan jarak dapat diidentifikasi 

perubahan nilai tanah yang terjadi dipengaruhi oleh faktor 

yang sama atau dipengaruhi oleh faktor yang lain.  
c. Jarak lokasi terhadap akses jalan  kolektor dipilih karena 

Jalan ini cukup padat dilewati kendaraan, sehingga dengan 

aksesbilitas yang mudah dapat mempengaruhi 

perkembangan kawasan yang ada disekitar jalan. 

Perkembangan kawasan sekitar jalan merupakan faktor 

yang dapat memacu kenaikan nilai tanah. Kawasan 
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disekitar jalan cenderung mempunyai nilai tanah yang lebih 

tinggi, yang secara otomatis harga tanah menjadi lebih 

mahal dibandingkan dengan kawasan yang jauh dari akses 

jalan.  

 

Network Analysis untuk mendapatkan jarak masing-masing 

variabel penentu dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak 

pengolah data spasial dengan menggunakan data ZNT.  

 
Gambar 4.2 Network Analysis 

 

Sistem koordinat yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Universal Transver Mercator (UTM), dimana sistem koordinat ini 

digunakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk 

pembuatan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI). Informasi yang 

diambil dari peta RBI batas administrasi dan data jaringan jalan 

Sehingga data yang diperoleh yaitu peta vektor peta zona nilai 

tanah dari BPN harus dirubah dalam sistem koordinat UTM 

karena data tersebut masih memiliki sistem koordinat TM-3° serta 

disesuaikan dengan data lain yang diperoleh dari website milik 
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BIG. Selain itu digitasi data koordinat pusat letusan dan koordinat 

titik CBD juga harus disesuikan dalam sistem koordinat UTM 

sesuai zona lokasi penelitian yaitu Zona 49 S. Dari semua data 

yang digunakan yaitu data citra Kecamatan Ngancar, peta zona 

nilai tanah, batas administrasi, jalan, koordinat pusat letusan serta 

koordinat CBD ditampilkan dalam perangkat lunak pengolah data 

spasial seperti tampak pada gambar 4.2. 

Melalui proses network analysis ini dapat diketahui jarak 

masing-masing variabel terhadap lokasi penelitian. Sehingga kita 

bisa mengetahui jarak pusat letusan ke zona, jarak CBD ke zona, 

dan jarak jalan kolektor ke zona. Hasil network analysis dapat 

dilihat pada tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Hasil Network Analysis 

Blok Pusat Letusan 

(KM) 

CBD 

(KM) 

Jalan 

Kolektor 

(KM) 

1 7.17 13.58 23.8 

2 10.86 10.4 20.23 

3 13.56 7.52 17.61 

4 13.35 7.65 17.66 

5 17.71 13.4 13.24 

6 16.56 4.37 14.5 

7 16.79 6.06 14.3 

8 20.01 2.49 11.25 

9 20.62 4.72 10.5 

 

4.2.2 Analisa Korelasi 

Analisa korelasi berfungsi untuk mengetahui seberapa 

besar kekuatan yang terjadi antara dua variabel Analisis korelasi 

digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua 

variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadiseperti 

yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Perhitungan korelasi 
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masing-masing variabel dihitung dengan menggunakan perangkat 

lunak pengolah data statistik.  

Hasil pengolahan dari perangkat pengolahan disajikan 

dalam tabel 4.4 dan 4.5 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Uji Korelasi Perubahan Nilai Tanah 2013-2014 

Variabel r 

Pusat Letusan -0.174 

CBD -0.064 

Jalan 0.179 
 

Tabel 4.5 Uji korelasi Perubahan Nilai Tanah 2014-2015 

Variabel r 

Pusat Letusan 0.123 

CBD -0.341 

Jalan -0.127 
 

a. Korelasi terhadap jarak dari pusat letusan.  

Hasil korelasi jarak jalan terhadap nilai tanah adalah 

sebesar  -0,174 pada tahun 2013-2014 dan nilai korelasi 

sebesar -0,123. Dilihat dari nilai perubahan 2 tahun secara 

berturut-turut, jarak dari pusat letusan menunjukkan 

korelasi yang rendah. Korelasi yang rendah terjadi karena 

adanya perubahan yang tidak teratur seperti contoh pada 

zona 2 yang letaknya sejauh 10,8 km mengalami perubahan 

sebesar nilai tanah sebesar 108% pada tahun 2014-15. 

Sedangkan, ditahun yang sama zona 7 yang letaknya sejauh 

16,79 km mengalami perubahan nilai tanah sebesar 113% 

dan zona 8 yang terletak sejauh 20.01 km mengalami 

perubahan nilai tanah sebesar 105%. Sehingga, jauh atau 

dekat lokasi zona nila tanah terhadap pusat letusan tidak 

mempunya pengaruh yang tinggi terhadap perubahan nilai 

tanahnya. 
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b. Korelasi terhadap jarak dari CBD (Pasar Wates).  

Berdasarkan hasil korelasi masing-masing variabel, dapat 

dilihat bahwa variabel jarak CBD  mempunyai korelasi 

sebesar -0.064 dan yang paling besar terhadap perubahan 

nilai tanah sebesar - 0,341. Nilai korelasi jarak CBD 

menunjukkan hubungan yang kuat dengan perubahan nilai 

tanah dibandingkan dengan variabel lain. Korelasi yang 

terjadi menunjukkan hubungan yang terbalik (-), dimana 

apabila jarak lahan semakin jauh dari lokasi CBD 

perubahan nilai tanahnya menjadi semakin rendah dan 

sebaliknya semakin dekat dengan CBD maka perubahan 

nilainya semakin tinggi. 

c. Korelasi terhadap jarak dari jalan.  

Nilai korelasi jarak jalan terhadap perubahan nilai tanah 

adalah sebesar  -0,179 pada tahun 2013-2014 dan nilai 

korelasi sebesar -0,127. Dari nilai perubahan 2 tahun secara 

berturut-turut, jarak dari jalan menunjukkan korelasi yang 

rendah. Korelasi yang rendah terjadi karena adanya 

perubahan yang tidak sesuai dimana seharusnya zona yang 

jauh dari jalan seharusnya memngalami perubahan yang 

lebih besar dari pada zona yang letaknya jauh dari jalan. 

Akan tetapi, hasil data di lapangan menyatakan lain seperti 

contoh pada zona 9 yang letaknya sejauh 10,5 km 

mengalami perubahan sebesar nilai tanah sebesar 108% 

pada tahun 2014-15. Sedangkan, ditahun yang sama zona 4 

yang letaknya sejauh 17,66 km mengalami perubahan nilai 

tanah sebesar 113%. 

 

4.2.3 Analisa Regresi linear berganda 

Analisa regresi merupakan analisis parametrik yang 

bertujuan untuk menentukan model matematika yang paling 

sesuai untuk pasangan data, sehingga dapat digunakan untuk 

membuat model dan meyelidiki atau menganalisis  hubungan 

antara dua variabel atau lebih seperti yang sudah dijelaskan pada 

bab 2. Model regresi ini dihitung dengan menggunakan bantuan 
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perangkat lunak pengolah data statistik. Model regresi linear 

perubahan nilai tanah tahun 2013-2014 yang didapat ialah sebagai 

berikut: 

 

Y= - 186 + 5.9 X1 - 0.053 X2 + 6.1 X3 

 

Keterangan: 

Y  = Perubahan nilai tanah 

X1=  Jarak dari pusat letusan 

X2= Jarak dari CBD 

X3= Jarak dari jalan kolektor 

 

a. Koefisien dari jarak pusat letusan  menunjukkan nilai 

sebesar 5,9 yang berarti mempunyai pengaruh dengan arah 

yang hubungan positif terhadap nilai tanah per kilo 

meternya dimana semakin jauh jaraknya terhadap pusat 

letusan maka perubahan nilai tanah semakin tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap penambahan jarak  sebesar 1 

satuan maka akan menaikkan perubahan nilai tanah sebesar 

5,9 satuan dan sebaliknya.  

b. Koefisien dari jarak ke CBD  menunjukkan nilai sebesar -

0.053 yang berarti mempunyai pengaruh dengan arah yang 

hubungan negatif terhadap nilai tanah per kilo meternya 

dimana semakin jauh jaraknya terhadap CBD maka 

perubahan nilai tanah semakin trendah . Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap penambahan jarak  sebesar 1 

satuan maka akan menurunkan perubahan nilai tanah 

sebesar 0,053 satuan dan sebaliknya.  

c. Koefisien dari jarak jalan kolektor  menunjukkan nilai 

sebesar 6,1 yang berarti mempunyai pengaruh dengan arah 

yang hubungan positif terhadap nilai tanah per kilo 

meternya dimana semakin jauh jaraknya terhadap pusat 

letusan maka perubahan nilai tanah semakin tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap penambahan jarak  sebesar 1 
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satuan maka akan menaikkan perubahan nilai tanah sebesar 

6.1 satuan dan sebaliknya.  

 

Model regresi yang baik ialah yang memiliki nilai residual 

yang terdistribusi normal, untuk mengetahui apakah data regresi 

terdistribusi normal maka perlu dilakukan uji normalitas. Uji 

normalitas atau uji asumsi klasik bukan dilakukan pada masing-

masing variabel tetapi pada niali residualnnya. 

 

 
 

Gambar 4.3 Grafik Uji Distribusi Normal Perubahan Nilai Tanah 

Tahun 2013-2014 
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Gambar 4.4 Histogram Uji Distribusi Normal Perubahan Nilai 

Tanah Tahun 2014-2015 
 

Untuk melihat bahwa apakah data telah terdistribusi normal 

atau belum, dapat dilihat dari grafik data setelah dilakukan regresi 

yaitu dengan cara melakukan pengeplotan nilai residual yang 

telah distandartkan dalam bentuk histogram. Apabila plot dari 

titik-titik nilai residual mendekati bentuk diagonal, lihat pada 

gambar 4.3 yaitu grafik uji normalitas dapat dilihat bahwa data-

data yang telah diregresikan mendekati garis diagonal maka dapat 

dikatakan bahwa data telah terdistribusi normal. Dari model 

grafik maupun histogram dapat dijelaskan bahwa variabel yang 

digunakan belum terdistribusi secara normal. 

Uji koefisien determinasi yang ada pada tabel 4.8 

digunakan untuk menunjukkan seberapa besar presentase (%) 

variasi variabel bebas yang secara bersama-sama menjelaskan 

variabel terikat. 
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Tabel 4.6 R-Square Regresi Linear Perubahan Nilai Tanah 2013-

2014 

 

 

 

 

R2 digunakan untuk menunjukkan seberapa besar 

presentase (%) variasi variabel bebas yang secara bersama-sama 

menjelaskan variabel terikat, sehingga dapat digunakan uji 

koefisien determinasi. Dari penelitian didapatkan nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 11,90%. Jadi model yang telah dibuat ini 

dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 11,90%, dan sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

Proses yang sama juga dilakukan untuk menguji perubahan 

nilai tanah yang terjadi pada tahun 2014-2015. Adapun model 

regresi perubahan nilai tanah 2014-2015 dapat digambarkan 

dalam model berikut: 

 

Y = 8297 - 262 X1 - 8.76 X2 - 260 X3 

 

Keterangan: 

Y = Perubahan Nilai Tanah 

X1=  Jarak dari pusat letusan 

X2= Jarak dari CBD 

X3= Jarak dari Jalan Kolektor 

 

a. Koefisien dari jarak pusat letusan  menunjukkan nilai 

sebesar -262 yang berarti mempunyai pengaruh dengan 

arah yang hubungan negatif terhadap nilai tanah per kilo 

meternya dimana semakin jauh jaraknya terhadap pusat 

letusan maka perubahan nilai tanah semakin rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap penambahan jarak  sebesar 1 

satuan maka akan menaikkan perubahan nilai tanah sebesar 

262  satuan dan sebaliknya.  

S R-Sq R-Sq(adj) 

2.58514 11.90% 0.00% 
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b. Koefisien dari jarak ke CBD  menunjukkan nilai sebesar -

8,76 yang berarti mempunyai pengaruh dengan arah yang 

hubungan negatif terhadap nilai tanah per kilo meternya 

dimana semakin jauh jaraknya terhadap CBD maka 

perubahan nilai tanah semakin trendah . Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap penambahan jarak  sebesar 1 

satuan maka akan menurunkan perubahan nilai tanah 

sebesar 8,75 satuan dan sebaliknya.  

c. Koefisien dari jarak jalan kolektor  menunjukkan nilai 

sebesar -260 yang berarti mempunyai pengaruh dengan 

arah yang hubungan negatif terhadap nilai tanah per kilo 

meternya dimana semakin jauh jaraknya terhadap pusat 

letusan maka perubahan nilai tanah semakin tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap penambahan jarak  sebesar 1 

satuan maka akan menaikkan perubahan nilai tanah sebesar 

260 satuan dan sebaliknya.  

 

 
Gambar 4.5 Grafik Uji Distribusi Normal Perubahan Nilai Tanah 

Tahun 2014-2015 
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Gambar 4.6 Histogram Uji Distribusi Normal Perubahan Nilai 

Tanah Tahun 2014-2015 

 

Untuk melihat bahwa apakah data telah terdistribusi normal 

atau belum dapat dilihat pada gambar 4.5. dari grafik tersebut 

menjelaskan  data yang digunakan dalam pembuatan model 

regresi linear belum terdistribusi secara normal dilihat dari plot 

titik yang tidak mendekati  garis diagonal. 

 

Tabel 4.7 R-Square Regresi Linear Perubahan Nilai Tanah 2014-

2015 

S R-Sq R-Sq(adj) 

25.1576 47.70% 16.30% 
 

dari penelitian didapatkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

47,70%. Jadi model yang telah dibuat ini dijelaskan oleh variabel 

bebas sebesar 47,70%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 
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4.2.4 Hasil Survei Kuisioner 

 Survei kuisioner dilakukan di semua desa Kecamatan 

Ngancar Kabupaten Kediri. Tujuannya ialah untuk mengetahui 

apakah erupsi Gunung Kelud 2014 memiliki dampak terhadap 

nilai tanah menurut masyarakat yang tinggal di area lereng 

gunung. Dalam pelaksanaannya, survey ini dilakukan dengan 

mengambil sample 5 orang tiap desa. Hasil yang didapat dari 

survey kuisioner ini dapat dilihat dalam tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Hasil Survei Kuisioner 

 

No 

 

Nama 

 

Desa 

Harga Pasar 

Sebelum 

Erupsi/m2 

Harga Pasar 

Sesudah 

Erupsi/m2 

Keinginan 

Pindah Setelah 

Erupsi 

1 Arif 
Priyowioko 

Babadan 
Rp300.000 Rp300.000 Tidak Ada 

2 Ginanjar Babadan Rp300.000 Rp300.000 Tidak Ada 

3 Ali Wahono Babadan Rp250.000 Rp250.000 Tidak Ada 

4 Imam Safi'i Babadan Rp250.000 Rp250.000 Tidak Ada 

5 Parnomo Babadan Rp300.000 Rp300.000 Tidak Ada 

6 Suwagi Sugihwaras Rp200.000 Rp200.000 Tidak Ada 

7 Sasongko Sugihwaras Rp500.000 Rp500.000 Tidak Ada 

8 Wagito Sugihwaras Rp350.000 Rp350.000 Tidak Ada 

9 Hertamin Sugihwaras Rp150.000 Rp150.000 Tidak Ada 

10 Tumiran Sugihwaras Rp200.000 Rp200.000 Tidak Ada 

11 Darminto Pandantoyo Rp800.000 Rp800.000 Tidak Ada 

12 Sugito Pandantoyo Rp400.000 Rp400.000 Tidak Ada 

13 Dahlan Pandantoyo Rp1.000.000 Rp1.000.000 Tidak Ada 
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Lanjutan tabel  4.8 

 

No 

 

Nama 

 

Desa 

Harga Pasar 

Sebelum 

Erupsi/m2 

Harga Pasar 

Sesudah 

Erupsi/m2 

Keinginan 

Pindah Setelah 

Erupsi 

14 Munadi Pandantoyo Rp800.000 Rp800.000 Tidak Ada 

15 Sukijah Pandantoyo Rp800.000 Rp800.000 Tidak Ada 

16 Suparman Manggis Rp200,000 Rp200.000 Tidak Ada 

17 Pandi Manggis Rp200.000 Rp200.000 Tidak Ada 

18 Kiranto Manggis Rp100.000 Rp100.000 Tidak Ada 

19 Suwarno Manggis Rp120.000 Rp120.000 Tidak Ada 

20 Suseno Manggis Rp300.000 Rp300.000 Tidak Ada 

21 Sukiran Ngancar Rp200.000 Rp200.000 Tidak Ada 

22 Mukri Ngancar Rp250.000 Rp250.000 Tidak Ada 

23 Agung Ngancar Rp300.000 Rp300.000 Tidak Ada 

24 Tukiran Ngancar Rp400.000 Rp400.000 Tidak Ada 

25 Espar Ngancar Rp250.000 Rp250.000 Tidak Ada 

26 Adi Santoso Margourip Rp300.000 Rp300.000 Tidak Ada 

27 Samuji Margourip Rp300.000 Rp300.000 Tidak Ada 

28 Suyadi Margourip Rp300.000 Rp300.000 Tidak Ada 

29 Mukadi Margourip Rp250.000 Rp250.000 Tidak Ada 

30 Kamet Margourip Rp250.000 Rp250.000 Tidak Ada 

31 Suparni Bedali Rp350.000 Rp350.000 Tidak Ada 

32 Sardi Bedali Rp350.000 Rp350.000 Tidak Ada 
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Lanjutan Tabel 4.8 

 

No 

 

Nama 

 

Desa 

Harga Pasar 

Sebelum 

Erupsi/m2 

Harga Pasar 

Setelah 

Erupsi/m2 

Keinginan 

Pindah Setelah 

Erupsi 

33 Suprihatin Bedali Rp350.000 Rp350.000 Tidak Ada 

34 Imam Bedali Rp300.000 Rp300.000 Tidak Ada 

35 Kasimun Bedali Rp350.000 Rp350.000 Tidak Ada 

36 Ansori Jagul Rp300.000 Rp300.000 Tidak Ada 

37 Aan Jagul Rp300.000 Rp300.000 Tidak Ada 

38 Juli Jagul Rp200.000 Rp200.000 Tidak Ada 

39 Wakiman Jagul Rp200.000 Rp200.000 Tidak Ada 

40 Kamidi Jagul Rp200.000 Rp200.000 Tidak Ada 

41 Mujiono Sempu Rp100.000 Rp100.000 Tidak Ada 

42 Tumijan Sempu Rp100.000 Rp100.000 Tidak Ada 

43 Warijan Sempu Rp150.000 Rp150.000 Tidak Ada 

44 Parto Sempu Rp150.000 Rp150.000 Tidak Ada 

45 Sucipto Sempu Rp150.000 Rp150.000 Tidak Ada 

46 Diono Kunjang Rp350.000 Rp350.000 Tidak Ada 

47 Wariman Kunjang Rp350.000 Rp350.000 Tidak Ada 

48 Sugito Kunjang Rp400.000 Rp400.000 Tidak Ada 

49 Kusnadi Kunjang Rp400.000 Rp400.000 Tidak Ada 

50 Tembus Kunjang Rp300.000 Rp300.000 Tidak Ada 
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Teori penawaran yang yang menjelaskan sifat hubungan 

antara jumlah barang yang ditawarkan dan harganya dikenal 

dengan hukum penawaran yang berbunyi : “ makin tinggi harga 

suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh 

para penjual; sebaliknya makin rendah harga suatu barang, makin 

sedikit jumlah barang yang ditawarkan” . Tabel 4.10 menjelaskan 

bagaimana perilaku masyarakat dalam dalam menjual tanah 

mereka. 50% responden yang diuji menyatakan bahwa erupsi 

Gunung Kelud tidak mempunyai pengaruh pada penetapan 

penjualan tanah di area lereng gunung. Mereka menjual tanah 

mereka sama dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun terjadi 

erupsi pada tahun 2014. Selain itu juga sikap masyarakat tetap 

ingin tinggal di wilayah tersebut, membuat harga tanah mereka 

akan tetap naik karena penawaran yang tinggi dan permintaan 

rendah. 

 

4.3 Peta Perubahan  Nilai Tanah 

Peta perubahan ini terdiri dari 2 peta, peta pertama 

menjelaskan tentang presentase perubahan nilai tanah yang terjadi 

pada tahun 2013-2014 dan peta kedua menjelaskan tentang 

presentase perubahan nilai tanah yang terjadi pada tahun 2014-

2015. Dari peta ini dapat diketahui lokasi  mana yang mengalami 

perubahan tertinggi dan terendah serta menapilkan seberapa besar 

nilai perubahannya di masing-masing zona Kecamatan Ngancar 

Kabupaten Kediri seperti yang tersaji dalam gambar 4.7 dan 

gambar 4.8. Untuk peta lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran. 
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Gambar 4.7 Peta Perubahan Nilai Tanah 2013-2014 
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Gambar 4.8 Peta Perubahan Nilai Tanah 2014-2015 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dipenelitian ini, maka didapatkan beberapa 

kesimpulan akhir yaitu: 

1. Terjadi perubahan nilai tanah di Kecamatan Ngancar 

Kabupaten Kediri setelah terjadinya erupsi Gunung 

Kelud. Meskipun terjadi kerusakan paska erupsi serta 

daerah tersebut selalu terdampak ketika terjadi erupsi di 

kemudian hari. Dari hasil perhitungan menyatakan 

peningkatan nilai tanah sebesar 2% di Desa Pandantoyo, 

5% di desa Sugihwaras, dan 5% di Desa Kunjang pada 

tahun 2013-2014.  Peningkatan sebesar 105% di Desa 

Sugihwaras dan Desa Kunjang, 107% di Desa Jagul, 

108% di Desa Sempu dan Desa Bedali, 109% di Desa 

Manggis dan Desa Ngancar, 113% di Desa Margourip 

dan Desa Babadan, dan 190% di Desa Pandantoyo pada 

tahun 2014-2015. 

2. Berdasarkan pengolahan data statistik, pusat letusan 

yang menjadi variabel bencana erupsi menunjukan 

hubungan yang rendah dengan besar nilai -0,174 dan -

0,123 dari ketiga variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, variabel jarak terhadap titik CBD 

mempunyai korelasi paling besar terhadap perubahan 

nilai tanah yaitu sebesar - 0.341, yang menunjukkan 

korelasi terbalik.  

3. Hasil pemodelan regresi linier berganda dan polinomial 

kuadratik menggunakan 3 variabel yang digunakan pada 

penelitian ini hanya menghasilkan koefisien determinasi 

yang kecil yaitu sebesar 11,9% dan 47,70 % yang 

artinya 3 variabel yang digunakan bukan merupakan 

faktor utama yang berpengaruh terhadap perubahan nilai 

tanah.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengumpulan data, pengolahan data dan 

kesimpulan yang diperoleh dapat dianalisis bahwa: 

1. Melakukan perluasan studi kasus untuk mendapatkan 

jumlah sempel data yang lebih banyak  sehingga bisa 

mendapatkan hubungan yang lebih signifikan antara 

perubahan nilai dengan faktor penyebab perubahannya 

ketika dilakukan uji statistik. 

2. Dalam melakukan uji statistik, variabel bebas merupakan 

hal yang sangat penting. Penambahan dan pemilihan 

variabel bebas atau faktor perubahan nilai tanah yang 

tepat dapat membantu dalam menemukan faktor utama 

penyebab perubahan nilai tanah. 
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“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan” 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 1 

 

Correlations: Y, X1, X2, X3  
 
         Y      X1      X2 

X1  -0.174 

     0.655 

 

X2  -0.064  -0.673 

     0.871   0.047 

 

X3   0.179  -1.000   0.662 

     0.644   0.000   0.052 

 

 

Cell Contents: Pearson correlation 

               P-Value 

 

Correlations: Y, X1, X2, X3  
 
         Y      X1      X2 

X1   0.123 

     0.752 

 

X2  -0.341  -0.673 

     0.369   0.047 

 

X3  -0.127  -1.000   0.662 

     0.745   0.000   0.052 

 

 

Cell Contents: Pearson correlation 

               P-Value 
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Lampiran 2 

 

Regression Analysis: Y versus X1, X2, X3  
 
The regression equation is 

Y = - 186 + 5.9 X1 - 0.053 X2 + 6.1 X3 

 

 

Predictor     Coef  SE Coef      T      P       VIF 

Constant    -185.6    463.7  -0.40  0.706 

X1            5.93    14.86   0.40  0.706  5043.034 

X2         -0.0534   0.4423  -0.12  0.909     3.632 

X3            6.12    14.82   0.41  0.697  4915.645 

 

 

S = 2.58514   R-Sq = 11.9%   R-Sq(adj) = 0.0% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF      SS     MS     F      P 

Regression       3   4.533  1.511  0.23  0.875 

Residual Error   5  33.415  6.683 

Total            8  37.948 

 

 

Source  DF  Seq SS 

X1       1   1.143 

X2       1   2.252 

X3       1   1.138 

 

 

Obs    X1      Y     Fit  SE Fit  Residual  St Resid 

  1   7.2  5.000   1.803   1.911     3.197      1.84 

  2  10.9  0.000   2.036   1.483    -2.036     -0.96 

  3  13.4  0.000   1.241   1.540    -1.241     -0.60 

  4  16.8  0.000   1.190   1.012    -1.190     -0.50 

  5  13.6  0.000   2.189   1.557    -2.189     -1.06 

  6  16.6  1.960   1.139   1.793     0.821      0.44 

  7  17.7  0.000  -0.225   2.457     0.225      0.28 

  8  20.6  0.000   0.750   1.439    -0.750     -0.35 

  9  20.0  5.000   1.836   1.934     3.164      1.84 

 



 

 

 

 

Durbin-Watson statistic = 1.63698 

 

  

Normplot of Residuals for Y  

 
 

 

Residual Histogram for Y  
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Regression Analysis: Y versus X1, X2, X3  
 
The regression equation is 

Y = 8297 - 262 X1 - 8.76 X2 - 260 X3 

 

 

Predictor    Coef  SE Coef      T      P       VIF 

Constant     8297     4512   1.84  0.125 

X1         -261.9    144.6  -1.81  0.130  5043.034 

X2         -8.761    4.304  -2.04  0.097     3.632 

X3         -260.1    144.2  -1.80  0.131  4915.645 

 

 

S = 25.1576   R-Sq = 47.7%   R-Sq(adj) = 16.3% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF      SS     MS     F      P 

Regression       3  2884.7  961.6  1.52  0.318 

Residual Error   5  3164.5  632.9 

Total            8  6049.2 

 

 

Source  DF  Seq SS 

X1       1    91.9 

X2       1   734.8 

X3       1  2057.9 

 

 

Obs    X1       Y     Fit  SE Fit  Residual  St Resid 

  1   7.2  104.76  110.36   18.60     -5.60     -0.33 

  2  10.9  107.94  100.12   14.43      7.82      0.38 

  3  13.4  112.50  140.36   14.99    -27.86     -1.38 

  4  16.8  112.50  127.06    9.85    -14.56     -0.63 

  5  13.6  108.96   99.50   15.15      9.46      0.47 

  6  16.6  190.38  150.10   17.45     40.28      2.22R 

  7  17.7  107.41   97.45   23.91      9.96      1.27 

  8  20.6  107.69  123.85   14.00    -16.15     -0.77 

  9  20.0  104.76  108.11   18.82     -3.35     -0.20 

 

R denotes an observation with a large standardized 

residual. 

 



 

 

 

Normplot of Residuals for Y  

 
  

Residual Histogram for Y  
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