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MENGGUNAKAN METODE LINIER DAN NON LINIER PADA 

KECAMATAN RUNGKUT 

 
Oleh : 
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ABSTRAK 
 

Pesatnya pertumbuhan kota-kota besar banyak dipengaruhi oleh kompleksnya 
fungsi yang dijalankan suatu kota atau daerah  tersebut. Pertumbuhan pembangunan 
yang sangat pesat di kota-kota besar membuat kebutuhan lahan atau tanah sangat 
tinggi. Perkembangan suatu kota atau daerah akan selalu diikuti dengan 
meningkatnya permintaan tanah dan selanjutnya akan menaikkan nilai tanah.  

Kebutuhan tanah  yang sangat tinggi memiliki kecenderungan nilai tanah di 
kota-kota besar meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya pembangunan di 
daerah atau kota tersebut. Dengan peningkatan nilai tanah yang terjadi diharapkan 
dapat diprediksi nilai tanah di daerah tersebut sehingga kenaikan nilai tanah yang 
terjadi tidak menghambat pembangunan didaerah tersebut. 

Peningkatan nilai tanah berdasarkan pada  data NIR pada tahun 2004-2010 di 
Kecamatan Rungkut ,dapat  di   persentasekan kenaikan nilai tanah tahun 2004-2010 
menurut ZNT di kecamatan rungkut adalah berkisar antara 0,65% – 8,5% per tahun. 
Sedangkan nilai tanah yang mengalami peningkatan paling besar rata-rata 
persentasenya adalah zona BX yaitu kenaikannya 8.58 %, sedangkan  zona nilai 
tanah yang paling kecil  rata-rata persentasenya adalah zona AQ yaitu kenaikan 
setiap tahunya 0,63 %, dan  zona nilai tanah yang rata-rata kenaikanya hampir sama 
adalah zona  AA dan AB yaitu kenaikan tiap tahunya adalah 1,76% dan 1,74%. 

Dengan menganalisa data NIR tanah pada tahun 2004-2010 dapat diprediksi 
NIR tahun 2011 di Kecamatan Rungkut untuk zona AA Jl. Kali Rungkut, sebesar 
Rp.2359077. dan dengan menggunakan data NIR dari tahun 2004-2010 dapat 
disimpulkan metode yang paling tepat untuk keseluruhan ZNT, untuk zona AA Jl. 
Kali Rungkut, metode yang paling tepat adalah metode Logaritmic. 
 
 
Keyword : Tanah, Nilai Tanah.Regresi Linier dan Non Linier,NIR,ZNT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya pertumbuhan kota-kota besar banyak dipengaruhi oleh kompleksnya 

fungsi yang dijalankan suatu kota atau daerah  tersebut. Pertumbuhan pembangunan 

yang sangat pesat di kota-kota besar membuat kebutuhan lahan atau tanah sangat 

tinggi. Perkembangan suatu kota atau daerah akan selalu diikuti dengan 

meningkatnya permintaan tanah dan selanjutnya akan menaikkan nilai tanah. Karena 

tanah mempunyai sifat yang tetap baik dalam lokasi maupun jumlahnya. 

 

Kebutuhan tanah  yang sangat tinggi memiliki kecenderungan nilai tanah di kota-

kota besar meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya pembangunan di 

daerah atau kota tersebut. Selain itu meningkatnya nilai tanah disebabkan  oleh 

beberapa factor yaitu faktor fisik dasar, faktor fisik geografis, faktor sarana dan 

prasarana, faktor fasilitas kebutuhan, dan faktor lingkungan. Penentuan nilai tanah 

diperlukan untuk mengetahui nilai tanah yang senantiasa berubah akibat berbagai 

kepentingan dalam penggunaan tanah, Karena sifat tanah yang bersifat dinamis atau 

berubah – ubah seiring dengan bertambahnya waktu. 

 

Kecamatan Rungkut adalah salah satu daerah yang sedang berkembang, luas 

wilayah kecamatanya yang mencapai 2104,128 ha, yang terdiri dari 6 kelurahan yaitu 

Kelurahan Kalirungkut, kedung Baruk, Rungkut Kidul, Penjaringan Sari, 

Wonorejo,dan Medokan Ayu.( http://rungkut-surabaya.org/peta-lokasi.html )  
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Sehingga dengan luas wilayah yang cukup luas memungkinkan wilayah tersebut 

menjadi salah satu daerah yang berkembang. Banyaknya faktor – faktor yang 

mempengaruhi nilai tanah di daerah tersebut,antara lain adanya pusat perindustrian, 

universitas, dan akses jalan yang mudah dijangkau. Sehingga dapat menyebabkan 

naiknya nilai tanah didaerah rungkut.  

 

Dengan peningkatan nilai tanah yang terjadi diharapkan dapat diprediksi nilai 

tanah di daerah tersebut sehingga kenaikan nilai tanah yang terjadi tidak 

menghambat pembangunan didaerah tersebut. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Permasalahan yang dapat di tulis dari latar belakang tersebut adalah. 

1. Berapa besar persentase kenaikan nilai tanah tahun 2004-2010 menurut 

ZNT di Kecamatan Rungkut?  

2. Bagaimana pola nilai tanah pada masing-masing ZNT pada tahun 2004-

2010 di Kecamatan Rungkut? 

3. Berapa NIR  ditahun 2011 berdasarkan data NIR tahun 2004 – 2010 di 

Kecamatan Rungkut dengan metode linier dan non linier pada setiap ZNT ? 

4. Metode regresi apakah yang paling tepat untuk memprediksi NIR tahun 

2011 berdasarkan data NIR tahun 2004 – 2010 untuk keseluruhan ZNT di 

Kecamatan Rungkut ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan persentase kenaikan nilai tanah tahun 2004-2010 menurut 

ZNT di Kecamatan Rungkut. 

2. Mendeskripsikan pola nilai tanah pada masing-masing ZNT pada tahun 

2004-2010 di Kecamatan Rungkut. 

3. Memprediksi NIR  ditahun 2011 berdasarkan data NIR tahun 2004 – 2010 

di Kecamatan Rungkut dengan metode linier dan non linier pada setiap 

ZNT. 

4. Menentukan metode regresi yang paling tepat untuk memprediksi NIR 

tahun 2011 berdasarkan data NIR tahun 2004 – 2010 untuk keseluruhan 

ZNT di Kecamatan Rungkut. 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Zona nilai tanah ditentukan berdasarkan laporan data NIR di tahun 

2004 - 2010. 

2. Tidak menghitung nilai jual objek pajak di tahun 2004 - 2010. 

3. Tidak menghitung pajak bumi dan bangunan baik ditahun 2004 - 

2010. 

4. Tidak membahas NJOP. 

5. NIR dari data sekunder yang diperoleh dari pemkot. 

 

1.5 Manfaat Penelitian. 

1. Dapat mengetahui persentase kenaikan tanah tiap tahunya. 

2. Dapat memprediksi nilai tanah ditahun 2011 di Kecamatan Rungkut. 
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3. Dapat mengetahui metode yang paling tepat dalam menganalisa nilai 

indikasi tanah 

4. Dapat mengetahui pola nilai tanah. 

 

1.6 Lokasi Penelitian 

 

 

Gambar 1.1 Kecamatan  Rungkut. 
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