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BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1. Penentuan Lokasi Kerja Praktek 

Kerja praktek dilaksanakan di KJPP MBPRU dengan menilai suatu asset 

milik PT Servotech Indonesia. Aset yang akan dinilai berupa sebuah Workshop 

ERW, dipilihnya KJPP MBPRU dilihat dari beberapa pertimbangan sebagai 

berikut: 

1. KJPP MBPRU merupakan salah satu kantor jasa penilai publik yang 

kompeten, professional dan mempunyai reputasi yang baik di Batam. 

2. Dan PT Servotech Indonesia sebagai pemilik aset Worksop ERW 

mempercayai KJPP MBPRU untuk menilai aset yang mereka miliki. 

 

4.2. Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek 

Waktu pelaksanaan kerja praktek yang telah ditentukan oleh Universitas 

Internasional Batam yaitu selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal yang 

tertera didalam surat pengajuan permohonan kerja praktek. Sehubung dengan hal 

tersebut penulis melaksanakan kerja praktek mulai dari 15 Mei 2018 sampai 

dengan 15 Juli 2018 di KJPP MBPRU. 

 
4.3. Rancangan Laporan Kerja Praktek 

Dalam proses penyusunan laporan kerja praktek, rancangan penelitian 

yang digunakan merupakan penelitian terapan bersifat kuantitatif. Penelitian 

terapan merupakan penelitian yang dilaksanakan berkenaan dengan kenyataan-
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kenyataan praktis yang berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah 

terntentu. 

Tujuan utama yang menjadi proses penilaian ini ialah untuk menemukan 

suatu nilai properti yang akan dinilai dan akan digunakan oleh suatu pihak yang 

asetnya akan dinilai dengan keperluan tertentu. 

Dalam melaksanakan kerja praktek ini, laporan ini diharapkan dapat 

memberikan tentang proses berjalannya suatu penilaian terhadap suatu properti. 

 
4.4. Metode Kerja Praktek 

4.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan proses penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis 

berusaha mengumpulkan data berupa aset yang akan dinilai untuk dapat 

membahas laporan secara lebih mendetail. Adapun beberapa data pengumpulan 

data yang digunakan sebagai berikut 

4.4.1.1. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang akan dinilai.  

4.4.1.2. Metode Interview 

Metode Interview (wawancara) ialah suatu metode pengumpulan data 

yang akan dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung terhadap pihak 

yang bersangkutan untuk mendapatkan suatu informasi/data. Dalam hal ini, 

beberapa pihak yang terlibat proses penilaian asset milik PT Servotech Indonesia 

ialah PT Servotech Indonesia itu sendiri. 

 

 

Rizki Dwi Putra, Perhitungan Nilai Properti Bangunan Workshop ERW PT Servotech Indonesia, 2018 
UIB Respository©2018



26 
 

Universitas Internasional Batam 

4.4.1.3. Metode Deskriptif 

Metode deskriptif (Literatur) merupakan metode pengumpulan data 

dengan tujuan memperoleh data yang aktual/sistematis melalui cara 

membandingkan dengan data-data yang sudah ada. Dalam hal ini, penulis 

memperoleh data dari buku-buku yang berisi tentang contoh-contoh analisa, 

peraturan serta standar yang digunakan dalam proses penilaian properti. 

Metode deskriptif ini akan digunakan sebagai solusi dalam proses 

pemecahan-pemecahan masalah yang dihadapi dalam lapangan dan penyusunan 

laporan kerja praktek ini. 

4.4.1.4. Metode Instrumen 

Metode Instrumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menggunakan alat bantu dalam pengamatan dilapangan, seperti : kamera, 

alat tulis, meteran laser, kompas dan alat bantu lainya. Metode ini sekaligus 

digunakan untuk pengambilan data berupa gambar layout yang diperoleh dari 

penilaian Workshop ERW pada waktu pelaksanaan kerja praktek. Dalam 

pembuatan laporan kerja praktek ini, hasil dari metode ini merupakan gambar-

gambar lapangan mengenai proses pengerjaan pada saat di lapangan. 
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Sumber : Data Lapangan. 

Gambar 4.1 Flowchart Pelaksanaan Kerja Praktek Penilaian Workshop ERW 
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4.4.2. Metode Pengolahan Data 

Pada tahapan pengolahan data, data-data yang diperoleh dari proyek 

disusun secara detail dan terperinci dengan menggunakan program Microsoft 

Office Word 2013 dan disusun sesuai format yang telah ditentukan oleh 

Universitas Internasional Batam dalam pedoman pelaksanaan kerja praktek. 

 
4.4.3. Metode Analisa Data 

Metode analisa data merupakan mengolah data yang telah didapat melalui 

tahapan pengamatan (observasi) dan wawancara yang telah dilakukan di lapangan 

menjadi informasi sehingga karaktersitik atau sifat-sifat data tersebut dapat lebih 

mudah dimengerti dan menjadi solusi untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian. Setelah analisa data telah selesai, maka data 

tersebut dicantumkan ke dalam laporan kerja praktek. 

 
4.5. Metode Proses Penilaian 

Proses penilaian merupakan prosedur yang sistematis yang menjadi 

panutan penilai properti untuk membrikan jawaban terhadap pernyataan pemberi 

tugas tentang nilai suatu properti. Seluruh permasalahan dan tahapn pekerjaan 

penilaian yang dilaksanakan oleh seorang penilai seharusnya dapat terjawab 

dalam proses penilaian, yang meliputi proses identifikasi masalah, penentuan 

lingkup penugasan, pengumpulan data, analisis, penggunaan pendekatan penilaian 

dan penentuan nilai serta penyusunan laporan penilaian., adapun tahapan proses 

penilaian yaitu : 
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4.5.1. Identifikasi Masalah 

4.5.1.1. Identifikasi Properti dan Hak 

Proses penilaian tidak dapat dilakukan bila objek penilaian atau properti 

yang dinilai belum diketahui. Beberapa hal yang perlu diketahui oleh penilai 

sehubungan dengan spesifikasi properti dan haknya adalah : 

1. Lokasi 

2. Spesifikasi properti dan jumlahnya 

3. Hak dan dokumen perizinan 

4. Batasan properti 

4.5.1.2. Tanggal Penilaian 

Salah satu batasan nilai dalam pemenuhan prinsip perubahan (change) 

dalam penilaian mengetahui tanggal penilaian. Tanggal penilaian dapat 

diasumsikan sebelum, bersamaan atau setelah inspeksi. Sesuai dengan keperluan 

penilaian bersangkutan, tanggal penilaian adakalanya ditentukan pada tanggal 

tertentu oleh pemberi tugas (Pada umumnya penilaian untuk tujuan pelaporan 

keuangan). 

4.5.1.3. Identifikasi Pemberi Tugas 

Penilai harus mengetahui siapa yang memberikan tugas penilaian 

kepadanya dan untuk siapa laporan penilaian tersebut diperlukan. Hal ini perlu 

diketahui agar penilai dapat memahami lingkup penugasan tersebut secara 

menyeluruh. 

4.5.1.4. Lingkup Penugasan 

Penentuan lingkup penugasan adalah bagian yang terpenting pada setiap 

pekerjaan peinlaian, dimana hal ini akan memperlihatkan bagi pemberi tugas 
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maupun pembaca adap dan bagaimana penilaian tersebut dilaksanakan. Lingkup 

penugasan daoar ditentukan setelah melewati proses identifikasi permasalahan 

yang telah dilakukan. 

 

4.5.2. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui pekerjaan 

inspeksi.Persyaratan data yang dikumpulkan dapat mendukung pekerjaan analisis 

dan penggunaan metode 3 kelompok data : 

1. Data Umum 

Data yang mencakup dari pengaruh aktor, ekonomi, pemerintah dan 

lingkungan, yang berasal dari luar properti yang dinilai 

2. Data Khusus 

Data yang dimaksud adalah sepsifikasi tapak tanah dan pengembangan 

yang ada diatasnya. 

3. Data Penawaran dan Permintaan 

Data mengenai  penawaran dan permintaan digunakan unutk perkiraan 

mengenai permintaan properti di masa sekarang dan yang akan 30actor. 

 

4.5.3. Analisa Penggunaan Tertinggi dan Terbaik 

Melanjutkan proses pengumpulan data sebelumnya, pada tahap lanjut 

penilai perlu melakikan analisis pemanfaatan tertinggi dan terbaik (HBU) yang 

merupakan salah satu prinsip ekonomi dalam penilaian real properti. Prinsip ini 

terkait kepada penentuan nilai pasar, dimana setelah data dikumpulkan dan 

dutabulasi selanjtunya dianalisis. Penilai dapat menentukan penggunaan yang 
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potensial dari tapak tanah yang dinlai dengan memperhatikan empat variable 

utama meluputi aspek legal, aspek ekonomi, aspek teknik, dan nilai yang 

tertinggi. 

 

4.5.4. Estimasi nilai tanah 

Mengestimasi harga atau nilai tanah merupakan hal yang prinsip harus 

dilakukan penilai setalah mendapat kesimpulan HBU pada proses sebelumnya. 

Karena, dengan mengetahui nilai tanah pada kondisi HBU (dapat juga 

mengabaikan HBU, tergantung dasar penilaian dan tujuan yang digunakan). 

Penilai dapat memproses pekerjaan selanjutnya dengan memilih penerapan 

pendekatan penilaian sesuai dengan tujuan penilaian, jenis properti dan 

ketersediaan data. 

 

4.5.5. Penerapan Pendekatan Penilaian 

4.5.5.1. Pendekatan Pasar 

Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara 

membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding dan 

adanya informasi harga transaksi atau penawaran. 

Dalam Pendekatan Pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan 

harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang 31actor31 atau sebanding. 

Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit, dapat dipertimbangkan 

dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar 

(listed) dari aset yang 31actor31 atau sebanding, relevansinya dengan informasi 

ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu 
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dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila 

terdapat perbedaan dengan transaksi sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan 

asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi 

karakteristik umum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan dan yang 

dinilai. 

4.5.5.2. Pendekatan Biaya 

Pendekatan Biaya menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan 

prinsip ekonomi, di mana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari pada 

biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat 

pembelian atau konstruksi. 

Pendekatan ini berdasarkan pada prinsip harga yang akan dibayarkan 

pembeli di pasar untuk aset yang akan dinilai, tidak lebih dari biaya untuk 

membeli atau membangun untuk aset yang setara, kecuali pada 32actor waktu 

yang tidak wajar, ketidaknyamanan, resiko atau 32actor lainnya.  

4.5.5.3. Pendekatan Pendapatan 

Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan (Income) dan biaya 

operasional yang berhubungan dengan properti yang dinilai dan mengestimasikan 

nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan dengan 

suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi setimasi nilai. 

 

4.5.6. Rekonsiliasi Indikasi Nilai 

Penilai dapat menggunakan pendekatan penilaian lebih dari satu, 

sepanjang data yang tersedia memadai dan dapat diandalkan. Bila pendekatan 

yang digunakan lebih dari satu, maka penilai harus memberikan kesimpulan nilai 
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dengan jalan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dapat dilakukan sesuai pemahaman dan 

keyakinan penilai atas kesimpulan yang diambil. Salah satu teknik selain memilih 

salah satu indikasi nilai yang diyakini ialah dengan menggunakan teknik 

pembobotan rata-rata (weighted average). 

 

4.5.7. Pelaporan Penilaian 

Proses terakhir dari pelaksanaan penilaian adalah penyusunan laporan 

penilaian. Laporan penilaian disusun sesuai dengan bentuk dan sifat laporan. 

Laporan penilaian dapat terdiri dari laporan lengkap (Long Report) dan laporan 

berbentuk ringkas (Short Report). Pemilihan bentuk laporan tersebut disesuaikan 

kebutuhan pemberi tugas dan syarat penugas. 
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Sumber : Google Schollar 

Gambar 4. 2 Metode Penilaian 
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