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ABSTRAK 

 

Perubahan nilai tanah yang terjadi di Kelurahan Anggrung disebabkan 

Perpindahan Bandara Polonia yang dimulai dengan keluar nya  Perda RTRW 

No. 13 tahun 2011, pembangunan Hermes Place . Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis perubahan nilai tanah akibat 

perpindahan bandara Polonia di Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan 

Polonia, ditetapkannya Perda RTRW Kota Medan No. 13 Tahun 2011 (Tahun 

2010 dan 2011), kemudian  dibangunnya Hermes Place (Tahun 2012 dan 2013) 

dan  Perpindahan Bandara Polonia (Tahun 2013 dan 2014). 

Data penelitian dikumpulkan melalui kuisioner dan studi dokumentasi. Alat 

analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis Paired t-test. Jumlah sample 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 57 bidang tanah di Kelurahan Anggrung 

Kecamatan Medan Polonia. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perda RTRW No. 13 tahun 2011, 

pembangunan Hermes Place, dan Perpindahan Bandara menyebabkan 

perubahan nilai tanah di Kelurahan Anggrung. Melalui penelitian ini, seluruh 

variabel penelitian berupa Perda RTRW Kota Medan No. 13 Tahun 2011, 

pembangunan Hermes Place, dan Perpindahan Bandara berubah secara 

signifikan terhadap nilai tanah di Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan 

Polonia Kota Medan. Perda RTRW Kota Medan No. 13 Tahun 2011 

merupakan variabel independen yang paling kecil berpengaruh terhadap 

perubahan  terhadap nilai tanah di Kelurahan Anggrung dan  Pembangunan 

Hermes Place merupakan variabel independen  yang  dominan berpengaruh 

terhadap perubahan nilai tanah, namun secara keseluruhan Perpindahan 

Bandara Polonia merupakan hal utama yang menyebabkan terjadinya 

perubahan nilai tanah di Kelurahan Anggrung dimana variabel tersebut 

menyebabkan terjadinya perubahan Perda RTRW kota Medan dengan 

ditetapkannya Perda RTRW kota Medan No. 13 Tahun 2011 dan berdampak 

pada peningkatan investasi di Kelurahan Anggrung dengan dilakukannya 

pembangunan Hermes Place.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 

independen Perda RTRW No. 13 tahun 2011, pembangunan Hermes Place dan 

Perpindahan Bandara Polonia menyebabkan perubahan yg sangat  signifikan 

terhadap nilai tanah di Kelurahan Anggrung. Penelitian ini menggunakan 

tingkat alpha 5%. Implikasinya adalah bahwa pemerintah, pengembang, dan 

penilai perlu memperhatikan faktor Perpindahan Bandara, pembangunan 

Hermes Place, dan pengesahan Perda RTRW No. 13 tahun 2011 terhadap nilai 

tanah di Kelurahan Anggrung untuk kepentingan investasi, kredit, maupun jual-

beli.   

 

Kata kunci : Nilai Tanah, Perpindahan Bandara Polonia, Perda RTRW No.    

                     13 Tahun 2011, Pembangunan Hermes Place. 
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ABSTRAK 

 

Manajemen Aset yang baik merupakan keuntungan bagi pemilik perguruan 

tinggi. Dengan teraplikasinya sistem manajemen aset, pemilik bukan hanya 

dapat memprediksi akan biaya operasional tetapi juga dapat memprediksi 

pertambahan nilai (capital gain) yang akan didapat pada masa yang akan 

datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis 

bagaimanakah penerapan manajemen aset di STMIK Potensi Utama dan 

Institut Teknologi Medan lalu sudah memenuhi standart ISO 55000. Jenis 

Penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian disebut deskriptif kuantitatif 

karena penelitian bertujuan untuk mencari ciri-ciri, unsur-unsur ataupun sifat-



sifat suatu fenomena.Populasi yang diteliti adalah keseluruhan pegawai dan 

pengurus yayasan dari STMIK Potensi Utama dan Insitut Teknologi Medan.  

Populasi kurang dari 100 orang maka sampel diambil secara keseluruhan. Maka 

sampel dalam penelitian ini adalah 55 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan 

perlu dilakukan sosialisasi dan aturan oleh pihak pemerintah yang membawahi 

perguruan tinggi tentang pentingnya penerapan manajemen aset yang baik 

berdasarkan ISO 55000 dalam rangka menjaga kualitas lingkungan perguruan 

tinggi, penerapan  perencanaan  manajemen  aset di STMIK Potensi Utama dan 

ITM belum sesuai dengan standar ISO 55000, penerapan pelaksanaan  

manajemen aset di STMIK Potensi Utamadan ITM belum sesuai dengan 

standar ISO 55000, penerapan  pengelolaan  manajemen aset di STMIK Potensi 

Utama terhadap variabel  Pembiayaan Aset (Aset Costing), Penciptaan Aset 

(Asset Creation), Pengetahuan dan Data tentang Aset (Asset Knowlodge and 

Data), dan Analisis Tingkat Resiko (Risk Assesment) penerapannya sudah 

sesuai dengan standar ISO 55000, penerapan  pengelolaan  manajemen  aset di 

ITM belum sesuai dengan standar ISO 55000. 

 

Kata Kunci : Manajemen Aset, Metode SAM, Optimalisasi Aset, ISO 55000 
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Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya Medan 

 
ABSTRAK 

 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh luas tanah, 

luas bangunan, lebar jalan di depan tanah, jarak tanah ke CBD/ pusat bisnis, 

legalitas tanah, dan bentuk tanah terhadap nilai agunan pada PT. Bank Sumut 

Cabang Pembantu Syariah Karya Medan.  Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara luas tanah, luas bangunan, 

lebar jalan di depan tanah, jarak tanah ke CBD/ pusat bisnis, legalitas tanah, 

dan bentuk tanah terhadap nilai agunan pada PT. Bank Sumut Cabang 

Pembantu Syariah Karya Medan.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas 

tanah, luas bangunan, lebar jalan di depan tanah, jarak tanah ke CBD/ pusat 

bisnis, legalitas tanah, dan bentuk tanah berpengaruh terhadap nilai agunan 

pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya Medan. Hal tersebut 

terbukti melalui penelitian ini, dimana seluruh variable-variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai agunan.  Luas tanah adalah 

variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi nilai agunan.  Data 

penelitian dikumpulkan melalui data yang diperoleh dari PT. Bank Sumut 

Cabang Pembantu Syariah Karya Medan.  Alat analisis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linear berganda.  Berdasarkan hasil penelitian 

dapat diambil kesimpulan bahwa variabel bebas luas tanah, luas bangunan, 

lebar jalan di depan tanah, jarak tanah ke CBD/ pusat bisnis, legalitas tanah, 

dan bentuk tanah secara bersama – sama berpengaruh positif dan negatif, serta 

signifikan terhadap nilai agunan.  Penelitian ini mengunakan tingkat alpha 5%.  

Implikasinya adalah bahwa pihak bank perlu memperhatikan luas tanah, luas 

bangunan, lebar jalan di depan tanah, jarak tanah ke CBD/ pusat bisnis, 

legalitas tanah, dan bentuk tanah untuk mengambil keputusan dalam memberi 

pinjaman beragunan agar tidak merugikan pihak bank itu sendiri. 

 

Kata kunci : Nilai, Agunan, Tanah, Bangunan, Bank 
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Jiwa Daerah  Provinsi Sumatera Utara 

 

ABSTRAK 

 

Pengelolaan (manajemen) aset Rumah Sakit merupakan salah satu faktor 

penentu kinerja usaha yang sehat, sehingga dibutuhkan adanya analisis 

optimalisasi dalam penilaian aset Rumah Sakit, yaitu: invetarisasi aset, legal 

audit, dan penilaian aset yang dilaksanakan dengan baik dan akurat. Fenomena 

yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sumatera Utara adalah belum 

berjalannya sistem manajemen aset sesuai dengan standart. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan 

eksplanatory. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan bagian yang ada di 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara yakni pada bagian 

pengkajian dan pengembangan, keuangan,tata usaha,kepegawaian instalasi 

laboratorium, penunjang medik, dan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit 



yang berjumlah 40 orang. Keseluruhan populasi dijadikan sampel penelitian. 

Penelitian dilakukan dari bulan Juli 2013 – Juli 2014. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner, observasi, dan telaah dokumen.  

Hasil penelitian dengan menggunakan uji regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel inventarisasi aset, legal audit dan penilaian aset 

terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset. Hasil 

analisis secara bersama-sama/serentak menunjukan bahwa ke-tiga variabel 

yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset terbukti berpengaruh 

signifikan/positif terhadap optimalisasi aset. 

Pihak rumah sakit perlu melakukan pengadaan alat kesehatan yang baru 

sehingga dapat mengganti alat-alat yang telah rusak agar dapat dipergunakan 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

Kata Kunci : Manajemen Aset, Optimalisasi Aset 
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ABSTRAK 

 

 Sejak dioperasikannya pintu tol Haji Anif, terjadi fenomena kenaikan nilai 

tanah yang cukup tinggi di sekitar pintu tol tersebut yang berdampak pada 

berkurangnya kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tanah 

terutama untuk tempat tinggal. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan nilai tanah 

tersebut. Faktor yang diteliti adalah luas tanah, jarak ke pintu tol, lebar jalan, 

bentuk tanah dan legalitas tanah terhadap kenaikan nilai tanah. Tujuan dari p 

enelitian ini adalah untuk mengetahui apakah luas tanah, jarak dari pintu tol, 

lebar jalan, bentuk tanah dan legalitas tanah berpengaruh terhadap nilai tanah di 

sekitar pintu tol Haji Anif. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik 

infrensia. Populasi penelitian ini adalah bidang-bidang tanah yang terdapat di 

sekitar pintu tol Haji Anif, yang secara administrartif berada dalam wilayah 

Kelurahan Sidorejo Hilir dan Kelurahan Indra Kasih di Kecamatan Medan 

Tembung Kota Medan serta Desa Saentis dan Desa Sampali di Kecamatan 

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Jenis data yang digunakan berupa 

data cross section yang dianalisis dengan menggunakan Statistik Regresi Linear 

Berganda. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2014 sampai dengan 

akhir Mei 2014.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas tanah berpengaruh tidak signifikan 

terhadap nilai tanah, jarak ke pintu tol berpengaruh negatif signifikan terhadap 

nilai tanah, lebar jalan berpengaruh signifikan terhadap nilai tanah, bentuk 

tanah berpengaruh signifikan terhadap nilai tanah, legalitas tanah berpengaruh 

signifikan terhadap nilai tanah.  

Berdasarkan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa nilai tanah di sekitar 

pintu tol Haji Anif dipengaruhi oleh jarak dari pitu tol, lebar jalan, bentuk tanah 

dan legalitas tanah. Implikasinya bagi masyarakat yang akan membeli tanah di 

daerah penelitian ini hendaknya memperhatikan faktor-faktor tersebut serta 

dapat menentukan alternatif yang tepat dalam memilih properti yang akan 

dibangun. Bagi profesi penilai dapat menggunakan model regresi yang 

dihasilkan dalam penelitian ini sebagai referensi untuk menaksir nilai tanah di 

sekitar pintu tol Haji Anif. Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih 

mengembangkan infrastruktur di daerah ini karena daerah ini berkembang pesat 

sebagai daerah perekonomian yang baru. Bagi para investor agar 

mempertimbangkan keseimbangan antara tapak-tapak properti yang akan 

dibangun dengan rasio ruang terbuka.  

 

Kata kunci : Luas tanah, jarak ke pintu tol, lebar jalan, bentuk tanah, legalitas 

tanah dan nilai tanah 
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PERBANKAN DI INDONESIA 

 

ABSTRAK 

 

Nilai intrinsik atau nilai wajar sebuah perusahaan merupakan keseluruhan nilai 



kini dari aliran kas tunai bersih bebas. Terdapat perbedaan antara nilai buku 

terhadap nilai pasar maupun nilai intrinsik, di mana perbedaan ini 

mengindikasikan terdapatnya hidden value yang disebabkan oleh intangible 

assets (intellectual capital). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

intellectual capital dan kinerja keuangan terhadap nilai intrinsik perusahaan 

yang merupakan net present value dari proyeksi free cash flow to firm (FCFF); 

serta pengaruh tidak langsung intellectual capital yang terdiri atas human 

capital (VAHU), capital employee (VACA) dan structural capital (STVA) 

terhadap nilai intrinsic perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai 

intervening variable. Populasi adalah perusahaan-perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Dari populasi ini dipilih populasi 

sasaran yang semuanya menjadi sampel penelitian. Metode statistika yang 

digunakan adalah analisis jalur. Diantara komponen pembentuk VAICTM, hanya 

VACA yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan intellectual capital terhadap kinerja keuangan dan pengaruh positif 

dan signifikan kinerja keuangan terhadap nilai intrinsik perusahaan; tidak 

terdapat pengaruh signifikan intellectual capital terhadap nilai intrinsik 

perusahaan; serta terdapat pengaruh tidak langsung intellectual capital terhadap 

nilai intrinsik perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai intervening 

variable pada alpha 5%. 

 

Kata kunci : intellectual capital, kinerja keuangan , nilai intrinsik, FCFF, net 

present value, hidden value. 
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ABSTRAK 

 

Adanya perbedaan (gap) antara NJOP tanah yang ditetapkan Dinas Pendapatan 

Kota Medan dengan nilai pasar masing-masing objek pajak saat ini membuat 

penelitian ini menarik untuk dikaji. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar perbedaan (gap) yang terjadi dan kemudian 

dianalisis apakah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah tersebut secara 

simultan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap nilai tanah. Adapun faktor 

-faktor tersebut seperti luas tanah, lebar jalan dan lokasi. Penelitian ini 

dilakukan di Kecamatan Medan Johor Kota Medan.  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear  

berganda dengan menggunakan data observasi. Metode yang digunakan lebih  

tepatnya adalah menggunakan Simple Random Sample (Sampel Random 

Sederhana), yaitu dengan cara tiap unit populasi diberi nomor, kemudian 

sampel yang diinginkan ditarik secara random atau acak dari populasi. Dalam 

penelitian ini rumus yang digunakan untuk menentukan besaran sampel yaitu  

dengan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan 100 sampel yang tersebar 

pada wilayah populasi yang mencakup 6 kelurahan yaitu Kelurahan Suka Maju, 

Kelurahan Titi Kuning, Kelurahan Kedai Durian, Kelurahan Pangkalan 

Masyhur, Kelurahan Gedung Johor, dan Kelurahan Kwala Bekala yang terletak 

di Kecamatan Medan Johor.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya gap (selisih) antara nilai jual 

objek pajak (NJOP) tanah/bumi yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota  

Medan dengan nilai pasar tanahnya dengan selisih nilai tertinggi sebesar Rp. 

2.553.882 dan selisih nilai terendah sebesar - Rp. 2.386.790 per meter persegi.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada alpha 5% variabel luas tanah  

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai tanah, variabel lebar jalan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tanah. Sedangkan variabel 

lokasi (letak) tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diambil kesimpulan bahwa independen variabel luas tanah, lebar jalan, dan 

lokasi, secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen  

nilai tanah.  

 

Kata kunci : NJOP tanah, Nilai Pasar, Luas Tanah, Lebar Jalan dan Lokasi 
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NIM 127048003 ABSTRAK 

 

 Tingkat kapitalisasi merupakan rasio pendapatan bersih yang dihasilkan 

dari suatu properti dengan nilai propertinya. Apabila nilai pasar properti  dan 

tingkat kapitalisasi diketahui, nilai sewa properti yang wajar dapat ditentukan. 

Sehingga tingkat kapitalisasi properti akan sangat membantu dalam 

pengambilan keputusan investasi properti khususnya rumah toko (ruko), karena 

ruko merupakan jenis properti yang paling sering ditransaksikan. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar 

pengaruh faktor-faktor kapitalisasi seperti faktor umur bangunan, jumlah lantai, 

jarak ke pusat bisnis, fasilitas parkir dan lebar jalan terhadap tingkat kapitalisasi 

sewa ruko pada kawasan Medan Baru, Kota Medan.  

 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda dengan menggunakan data observasi. Metode yang digunakan 

lebih tepatnya adalah menggunakan Simple Random Sample (Sampel Random 

Sederhana), yaitu dengan cara tiap unit populasi diberi nomor, kemudian 

sampel yang diinginkan ditarik secara random atau acak dari populasi. Dalam 

penelitian ini rumus yang digunakan untuk menentukan besaran sampel yaitu 

dengan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan 67 sampel yang tersebar 

pada wilayah populasi yang mencakup 3 (tiga) lokasi yaitu Jalan Iskandar 

Muda, Jalan Gajah Mada dan Jalan Abdullah Lubis yang terletak di Kecamatan 

Medan Baru.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada alpha 5% variabel jumlah 

lantai, fasilitas parkir, dan lebar jalan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat kapitalisasi sewa ruko. Sedangkan variabel umur bangunan 

dan jarak ke pusat bisnis tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa independen variabel berupa jumlah 

lantai, fasilitas parkir, dan lebar jalan, secara simultan mampu menjelaskan 

perubahan pada variabel dependen tingkat kapitalisasi sewa ruko, dan memiliki 

pengaruh yang positif terhadap tingkat kapitalisasi. 

 

Kata kunci : Jumlah lantai, fasilitas parkir, lebar jalan, dan tingkat 

kapitalisasi sewa ruko. 
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MELALUI KEBIJAKAN  DIVIDEN PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR  

 

ABSTRAK 
 

Nilai perusahaan dapat mencerminkan nilai asset yang dimiliki perusahaan 

seperti surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Salah satu surat 

berharga yang dikeluarkan perusahaan adalah saham (Harjito dan Martono, 

2005). Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham adalah kemampuan 

perusahaan membayar dividen. Dividen merupakan proporsi laba yang 

dibagikan kepada para pemegang saham dalam jumlah yang sebanding dengan 

jumlah lembar saham yang dimiliki perusahaan. Kemampuan membayar 

dividen erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan memperoleh laba. 

Jika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka kemampuan membayar 

dividen juga besar dan dengan dividen yang besar akan meningkatkan nilai 

perusahaan, oleh karena itu banyak pendapat yang mengatakan bahwa besarnya 

dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi harga saham. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh net free 

cash flow terhadap Nilai Perusahaan, untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

net free cash flow terhadap Kebijakan Dividen, untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan, untuk mengetahui 

signifikansi pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen, untuk 

mengetahui signifikansi pengaruh Debt Equity Ratio terhadap Nilai Perusahaan, 

untuk mengetahui signifikansi pengaruh Debt Equity Ratio terhadap Kebijakan 

Dividen, untuk mengetahui signifikansi pengaruh Kebijakan Dividen terhadap 

Nilai Perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 43 perusahaan 

manufaktur khususnya pada sektor customer goods industry yang terdaftar di 

BEI. Sedangkan sampel penelitian menggunakan 24 perusahaan manufaktur 

khususnya pada sektor customer goods industry yang terdaftar di BEI periode 

2009-2011. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis 

jalur (path analisis) dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian 



menunjukkan Net free cash flow berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan dengan dimediasi oleh  kebijakan dividen. Debt to 

Equity Ratio berpengaruh positif dan  signifikan terhadap nilai perusahaan. Net 

free cash flow berpengaruh positif dan  signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan dengan dimediasi oleh kebijakan dividend an Debt to 

Equity Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

dengan dimediasi oleh kebijakan dividen  

 

Kata Kunci :  Net Free Cash Flow Profitabilitas, Kebijakan Dividen dan Nilai  

                        Perusahaan 

5 IRWAN BOGIE 

 

NIM 127048006 

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI 

TANAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN  

MEDAN TIMUR KOTA MEDAN) 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi 

nilai tanah di Kecamatan Medan Timur Kota Medan. LT, JTF, AE, LEG, ETN 

adalah merupakan 5 (lima) variabel yang dijadikan faktor – faktor yang 

mempengaruhi nilai tanah di Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Data yang 

dipergunakan adalah data primer, teknik sampling yang digunakan adalah 

Propotionate Stratified Random Sampling. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa faktor LT, JTF, AE, LEG, ETN berpengaruh positif dan signifikan, 

Variabel Aktifitas Ekonomi (AE) dengan Standardized Koefisien sebesar 0.269 

memiliki pengaruh paling dominan terhadap nilai tanah dibandingkan variabel 

lainnya. Model nilai tanah dengan teknik analisis regresi yang dapat dipakai di 

Kecamatan Medan Timur Kota Medan adalah Y = 3.297 + 1.241 (LT) + 0.885 

(JTF) + 1.325 (AE) + 1.755 (LEG) + 2.608 (ETN), sedangkan Standard Error 

of The Estimate sebesar 3.73091. 

 

Kata kunci : Nilai Tanah, Luas Tanah, Aktifitas Ekonomi, Analisis Regresi, 

Model Nilai Tanah. 

 

6 JONNER 

SIMBOLON 

 

NIM 127048007 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

NILAI TANAH DALAM PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK 

(NJOP) DI KABUPATEN SAMOSIR 

(Studi Kasus Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir) 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar perbedaan nilai (gap) 

antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi/Tanah yang ditetapkan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir dengan Nilai Pasar Tanah di 

Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, serta menganalisis apakah faktor-

faktor yang mempengaruhi nilai tanah dalam penentuan NJOP Bumi/Tanah 

seperti faktor luas tanah, faktor jarak ke pusat bisnis, faktor jarak ke kantor 

pemerintahan dan faktor lokasi atau aksesibilitas secara simultan berpengaruh 

terhadap nilai tanah di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Penelitian 

merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan fungsi uji statistik untuk 

melakukan analisis data hasil penelitian. Variabel-variabel pada penelitian ini 

adalah Luas Tanah, Jarak ke Pusat Bisnis, Jarak ke Pusat Pemerintahan, dan 

Lokasi atau Aksesibilitas sebagai variabel independen dan Nilai Tanah sebagai 

variabel dependen. Lokasi objek penelitian berada pada Kel. Siogung-ogung, 

Kel. Pasar Pangururan, Desa Pardomuan-I, dan Kel. Pintu Sona di Kec. 

Pangururan Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil 

penelitian didapat data objek pajak pada 4 (empat) objek lokasi penelitian 

tersebut adalah sejumlah 1.946 objek tanah wajib pajak, berdasarkan rumus 

slovin diambil sampel sebanyak 95 (sembilan puluh lima) objek tanah wajib 

pajak dan dengan pembagian sampel secara proposional maka masing-masing 

lokasi objek penelitian, yaitu Kelurahan Siogung-ogung sebanyak 18 sampel, 

Kelurahan Pasar Pangururan sebanyak 24 sampel, Desa Pardomuan-I sebanyak 

33 sampel, dan Kelurhan Pintu Sona sebanyak 20 sampel. Dari hasil analisis 



Uji F secara simultan semua variabel berpangaruh signifikan terhadap variable 

independen Nilai Tanah dengan tingkat signifikansi dibawah 0.05, namun 

secara parsial variabel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel 

independen nilai tanah, yaitu variabel Jarak ke Pusat Bisnis dengan tingkat 

siginifikansi 0.000 dan variabel Lokasi atau Aksesibilitas dengan tingkat 

siginifikansi 0.001, dibawah taraf signifikansi yang disyaratkan sebesar 0.05. 

Nilai R-Square dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 0.441 artinya nilai prosentase 4 (empat) variabel tersebut diatas dalam 

menjelaskan indikasi Nilai Tanah adalah sebesar 44.1 %.  

 

Kata kunci : Nilai Jual Objek Pajak, Nilai Pasar Tanah, Model Estimasi Nilai 

Pasar Tanah 

 JULIARDI 

 

NIM 127048010 

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI 

PROPERTI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 

(Studi Kasus di Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar  

dan Rekan Kantor Perwakilan Kota Medan) 

 

ABSTRAK 

 

      Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu usaha perkebunan yang 

sangat pesat di Indonesia. Usaha perkebunan merupakan usaha yang banyak 

memerlukan biaya guna mendukung keberlangsungan kegiatan usaha 

perkebunan kelapa sawit. Guna memenuhi biaya tersebut para pengusaha 

mencari sumber dana yang dapat membiayai operasional perkebunan kelapa 

sawit. Penilaian perkebunan kelapa sawit dibutuhkan dalam rangka pembiayaan 

dan untuk kepentingan internal manajemen. Terjadi konflik antara penilai 

dengan pemberi tugas dan pengguna laporan. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi nilai properti perkebunan 

kelapa sawit. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkebunan 

kelapa sawit lokal dan asing, sedang yang menjadi populasi sasaran adalah 

perkebunan kelapa sawit yang berada di Sumatera yang dinilai oleh Kantor Jasa 

Penilai Publik Doli Siregar dan Rekan Di Kantor Perwakilan Kota Medan. 

Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan menggunakan analisa 

regresi berganda. Hasil yang di peroleh dengan menggunakan alpha 5 % adalah 

bahwa umur tanaman, produksi, biaya produksi dan harga tandan buah segar 

berpengaruh signifikan terhadap nilai properti perkebunan kelapa 

sawit,sedangkan  variabel luas lahan, biaya modal dan kepemilikan tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai properti perkebunan kelapa 

sawit. Rata – rata nilai kebun asing Rp.62.028.276 perhektar sedangkan rata – 

rata nilai kebun lokal adalah Rp.74.719.882. perkektar. Penilai, pemberi tugas, 

pengguna laporan, investor serta steakholder lainnya dapat menjadikan umur 

tanaman, produksi, biaya produksi dan harga tandan buah segar sebagai 

indikator dalam penentuan nilai properti perkebunan kelapa sawit. 

 

Kata Kunci : Analisis Faktor - Faktor, Nilai Properti Perkebunan Kelapa 

Sawit. 

 INDRA 

 

NIM 137048005 

ANALISIS EFEKTIVITAS MANAJEMEN PEMELIHARAAN GEDUNG 

DENGAN STUDI KASUS MALL MEULABOH 

 

ABSTRAK 

 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih 

meningkatkan kemampuan keuangannya, sehingga mampu membiayai kegiatan 

pembangunan di daerahnya sendiri. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 

memiliki sebuah Mall yang merupakan aset daerah. Selama ini gedung Mall 

tersebut tidak terawat dengan baik, bangunan tersebut belum mampu 

menghasilkan Pendapatan Asli Daerah secara maksimal dari sektor sewa 

gedung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang menyebabkan rendahnya mutu system perawatan gedung Mall 

Meulaboh, dan faktor-faktor yang efektif untuk mendukung diberlakukannya 

sistem perawatan yang efektif serta merumuskan SOP yang efektif dalam 

mendukung pelaksanaan sistem tersebut. 

Data penelitian dikumpulkan melalui kuisioner dokumentasi dan wawancara 

dengan jumlah sampel 40 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan gedung Mall Meulaboh 

tidak berjalan baik. Variabel dalam penelitian ini yang yaitu Anggaran Biaya, 



Sumber Daya Manusia, Ketersedian Bahan dan Penjadwalan Pemeliharaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Mutu Pemeliharaan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dari 4 

variabel yang dianalisa dan diteliti tidak signifikan, diharapkan bagi peneliti 

berikutnya agar dapat memasukkan variabel budaya dan pengawasan. Bagi 

pengelola gedung mungkin dapat memperhatikan budaya pegawai yang selama 

ini mungkin tidak mendapat perhatian khusus, dan pengawasan yang yang 

melekat bagi pengelolaan gedung Mall Meulaboh. 

 

Kata Kunci : Pemeliharaan, Manajemen, efektivitas, pengawasan, Gedung, 

Mall. 

 PANANGIAN 

SIREGAR 

 

NIM 137048009 

 

ANALISIS HIGHEST AND BEST USE PADA LAHAN EKS-TERMINAL 

BUS TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan optimal suatu lahan 

dengan analisis Highest and Best Use atas beberapa alternatif pilihan 

penggunaan lahan berdasarkan Analisis Capital Budgeting. Objek penelitian ini 

adalah asset Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang merupakan Eks-

Terminal Bus Takengon sesuai Sertifikat Hak Pakai No.5 yang memiliki luas 

5.902 M2. Penelitian dilakukan dengan cara analisis produktivitas properti 

meliputi aspek fisik dan lokasi serta aspek hukum dan peraturan tata ruang 

dengan menggunakan threshold testing dengan rating grid sehingga diperoleh 

alternatif penggunaan yang memungkinkan, yang dilanjutkan dengan analisis 

keuangan untuk setiap pilihan penggunaan properti. Berdasarkan hasil analisis 

produktivitas diperoleh 3 usulan pilihan penggunaan properti, yaitu hotel, pusat 

pasar dan rumah took sistem sewa. Berdasarkan indikator kelayakan keuangan, 

dengan Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period dan Benefit 

Cost Ratio, dan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi kepada 

masyarakat, didapat penggunaan sebagai pusat pasar yang diindikasikan lebih 

layak dibandingankan penggunaan sebagai hotel dan ruko sewa. Penggunaan 

sebagai pusat pasar dengan mempertimbankan benefit sosial ekonomi 

menghasilkan Net Present Value sebesar Rp.54.949.000.000,- (lima puluh 

empat milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah), Internal Rate 

of Return sebesar 21.5%, Payback Period 5 tahun 2 bulan dan Benefit Cost 

Ratio sebesar 2.11 Berdasarkan kajian penggunaan tertinggi dan terbaik, 

sebaiknya pemilik lahan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 

dapat memasukkan hasil kajian ini dalam prioritas rencana pengembangan Eks-

Terminal Bus Takengon. 

 

Kata kunci : Optimalisasi Aset, Highest and Best Use, Benefit Cost Ratio, 

Manfaat Sosial Ekonomi 

7 AHMAD AL 

FAUZI POHAN 

 

NIM 147048009 

 

ANALISIS PENGARUH INDOOR ENVIRONMENT QUALITY 

TERHADAP KEPUASAN TENANT PADA GEDUNG MANDIRI 

MEDAN 

ABSTRAK 
 

Pengelolaan atau manejemen properti yang profesional untuk gedung 

perkantoran telah menjadi kebutuhan mutlak di masa mendatang. Faktor 

 Indoor Environment Quality atau lingkungan dalam gedung merupakan 

hal yang penting dalam manajemen gedung perkantoran. Indoor Environment 

Quality perlu menjadi perhatian dikarenakan hampir dari 80% kehidupan 

manusia berada didalam gedung atau bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis Indoor Environment Quality (IEQ) terhadap kepuasan tenant. IEQ 

yang diteliti adalah Air Conditioner, Kualitas Udara, Layout Ruangan, 

Kebersihan Gedung dan Perawatan Gedung.  

Penelitian ini berlokasi di Gedung Usaha Mandiri di Jalan Imam Bonjol 

No.7 Medan. Pemilihan objek penelitian pada gedung ini adalah karena 

fenomena gedung ini terbilang tua tapi tingkat hunian rata-rata masih tinggi, hal 

ini dapat diamati dari masih tertariknya para tenant dan para calon tenant untuk 

berkantor di gedung ini ditengah persaingan gedung perkantoran yang ada di 

kota Medan. Populasi dan sampel pada penelitian adalah 33 (tiga puluh tiga) 

tenant yang berada di Gedung Usaha Mandiri. 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa faktor Kualitas Udara, 

Layout Ruangan dan Kebersihan Gedung berpengaruh signfikan pada alpha 5% 



terhadap kepuasan tenant yang berkantor di Gedung Bank Mandiri. Implikasi 

dari hasil penelitian ini adalah, bahwa menjaga mutu pelayanan dari ketiga 

faktor tersebut adalah hal yang teramat penting untuk menjaga kepuasan dan 

loyalitas para tenant. 

 

Kata Kunci : Indoor Enviroment Quality, Kepuasan Tenant, Manajemen 

Properti, Manajemen Perkantoran 

8 MILHA 

LISTYOHADI 

 

NIM 157048006 

 

ANALISIS HIGHEST AND BEST USE PADA LAHAN MILIK 

PT PLN (PERSERO) DI PAYA PASIR MEDAN SEBAGAI SOLUSI 

ALTERNATIF PEMANFAATAN ASET 

 

ABSTRAK 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- I3/MBU/09/2014 

tentang pedoman pendayagunaan aset tetap Badan Usaha Milik Negara pasal I 

bahwa direksi harus menyusun daftar aset tetap yang kurang dan atau tidak 

optimal pemanfaatannya disertai dengan penjelasan mengenai lokasi, kondisi, 

status kepemilikan, rencana awal pemanfaatan oleh perusahaan dan khusus 

terhadap aset tetap berupa tanah dan atau bangunan disertai dengan penjelasan 

mengenai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dimana aset tetap tersebut 

berada. 

Saat ini untuk PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara memiliki aset berupa 

lahan kosong yang belum optimal penggunaannya serta memerlukan biaya 

operasional untuk melakukan perawatan pada aset di lahan tersebut. Agar lahan 

kosong tersebut dapat digunakan secara optimal maka perlu dilakukan analisis 

Highest and Best Use pada lahan tersebut. Analisis Highest and Best Use 

bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan properti yang paling 

menguntungkan dan kompetitif untuk lahan tersebut. Analisis Highest and Best 

Use ini menggunakan empat kiteria yaitu secara fisik dimungkinkan, secara 

legal diizinkan, secara finansial layak, serta memiliki produktivitas maksimum. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan menggunakan Analisis Highest and Best 

Use terhadap lahan seluas 50.000 m2 milik PT PLN (Persero) di Paya Pasir, 

Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi 

Sumatera Utara didapatkan hasil untuk pembangunan PLTG (Pembangkit 

Listrik Tenaga Gas) kapasitas + 250 MW dengan memberikan peningkatan 

nilai lahan dari Rp 1.300.000.- per m2 menjadi Rp 53.998.778,- per m2. Hasil 

penelitian ini dapat dijadikan rcferensi pengambilan keputusan optimalisasi 

lahan tersebut. 

 

Kata Kunci : Analisis Highest and Best Use, PLTG, Nilai Lahan. 

9 FELIX 

HARATUA 

HUTABARAT 

 

NIM: 117048014 

PENGARUH PENERAPAN KOMPONEN FACILITY MANAGEMENT 

GEDUNG PERKULIAHAN TERHADAP TINGKAT KENYAMANAN 

MAHASISWA (STUDI KASUS PADA GEDUNG SEKOLAH 

PASCASARJANA UNIVERSITAS SARI MUTIARA  

INDONESIA, MEDAN) 

 

ABSTRAK 

 

Sebuah gedung perkuliahan selalu dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas untuk 

menunjang sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar antar mahasiswa 

dan dosen serta kinerja para staff. Dengan adanya fasilitas yang disediakan 

makan dibutuhkan sistem untuk pengelolaan fasilitas tersebut yang terdiri dari 

perawatan gedung, kebersihan, keamanan, sistem pendataan. Sistem 

pengelolaan fasilitas ini dinamakan Facility Management.  Perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengadaan, pendisitribusian, 

penggunaan/pemanfaatan, pemeliharaan terhadap kenyamanan mahasiswa serta 

bagaimana pengaruh penerapan facility management gedung perkuliahan  

secara simultaan terhadap tingkat kenyamanan mahasiswa pada Universitas 

Sari Mutiara Indonesia .  Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

pengaruh pengadaan, pendisitribusian, penggunaan/pemanfaatan, pemeliharaan  

dan inventarisasi terhadap kenyamanan mahasiswa serta bagaimana pengaruh 

penerapan facility management gedung perkuliahan  secara simultaan terhadap 

tingkat kenyamanan mahasiswa pada Universitas Sari Mutiara Indonesia. 

Jenis Penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Data penelitian dikumpulkan 

melalui kuisioner dan studi dokumentasi. Alat analisis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis  regresi linear berganda.  Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel pengadaan, pendistribusian, penggunaan 



/pemanfaatan, dan inventarisasi  berpengaruh secara signifikan terhadap 

kenyamanan mahasiswa .  Hal tersebut terbukti melalui penelitian ini, dimana 

variabel pengadaan, pendistribusian, penggunaan/pemanfaatan, dan investasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kenyamanan mahasiswa. Variabel 

pemeliharaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenyamanan 

mahasiswa. Variabel Facility Management secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kenyamanan mahasiswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 

independen pengadaan, pendistribusian, penggunaan/pemanfaatan, 

pemeliharaan dan inventarisasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat kenyamanan mahasiswa di sekitar Universitas Sari 

Mutiara Indonesia.  Sementara itu,  variabel independen berupa pemeliharaan   

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kenyamanan mahsiswa di 

sekitar Universitas Sari Mutiara Indonesia.  Penelitian ini menggunkana tingkat 

alpha 5%.   

 

Kata kunci: Tingkat Kenyaman Mahasiswa, Management Facility, Pengadaan,   

Pendistribusian, Penggunaan/Pemanfataan, Pemeliharaan, 

Inventarisasi. 

 

10 SUGIANTO 

 

NIM 157048013 

PENGARUH CASH CONVERSION CYCLE DAN STRUKTUR MODAL 

TERHADAP NILAI INTRINSIK PERUSAHAAN DENGAN MEDIASI 

PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER 

DI BURSA EFEK INDONESIA” 

 

ABSTRAK 

 

Perusahaan manufaktur sektor consumer di Indonesia banyak diminati oleh 

investor, nilai intrinsik menjadi kunci penting bagi investor untuk menentukan 

apakah perusahaan tersebut layak diinvestasikan atau tidak, adapun penelitian 

ini untuk mengetahui pengaruh cash conversion cycle dan struktur modal 

terhadap nilai intrinsik perusahaan melalui mediasi profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur sektor consumer yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur dengan variable independen 

adalah cash conversion cycle dan struktur modal, variabel dependen adalah 

nilai intrinsik perusahaan, variabel intervening profitabilitas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa cash conversion cycle berpengaruh secara langsung 

terhadap profitabilitas dan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap nilai 

intrinsik perusahaan melalui profitabilitas, struktur modal berpengaruh baik 

langsung maupun tidak langsung terhadap nilai perusahaan, struktur modal 

berpengaruh secara langsung terhadap profitabilitas, profitabilitas mempunyai 

pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan pada alpha 5%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mengecilkan cash 

conversion cycle dan pemakaian hutang akan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. 

 

Kata kunci : cash conversion cycle, struktur modal, nilai intrinsik perusahaan, 

profitabilitas 

11 DULMIZID 

 

NIM 157048009 

 

ANALISIS PENETAPAN NILAI PENGGANTI WAJAR DALAM 

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA 

LHOKSEUMAWE (STUDI KASUS PEMBUATAN JALUR REL 

KERETA API DI KECAMATAN MUARA DUA  KOTA 

LHOKSEUMAWE) 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Analisis penetapan nilai pengganti wajar dalam  

pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Kota  Lhokseumawe (Studi 

Kasus Pembuatan Jalur Rel Kereta Api Di Kecamatan Muara Dua Kota 

Lhokseumawe). 

Pembangunan suatu wilayah di Indonesia saat ini dilatarbelakangi 

terbatasnya ketersediaan dan daya tampung tanah untuk pembangunan yang 

diakibatkan oleh pertumbuhan dan distribusi penduduk. Disamping semakin 

meningkatnya kegiatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat wilayah yang 

tercermin dalam bentuk perluasan ruang wilayah meningkat pula. Dimana 

diperlukan penggunaan tanah yang menyangkut kepemilikan masyarakat.   



penetapan nilai pengganti wajar dalam pembebasan tanah untuk 

kepentingan umum di Kota  Lhokseumawe dilakukan oleh tim appraisal dengan 

memperhatikan nilai fisik dan nilai non fisik sesuai dengan UU No 2 tathun 

2012 dan Standar Penilaian Indonesia. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan rel 

kereta api Kota Lhokseumawe  adalah hambatan yang berasal dari masyarakat 

pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan 

serta dalam pembangunan dan kurang pemahaman terhadap arti kepentingan 

umum, fungsi sosial hak atas tanah, akibat kurangnya pemahaman mengenai 

rencana dan tujuan pembangunan proyek tersebut yang sebelumnya telah 

dilakukan penjelasan dan penyuluhan dari Panitia PengadaanTanah untuk 

pembangunan rel kereta api Kota Lhokseumawe. 

Masih ada saja masyarakat yang merasa kurang puas, terutama 

mengenai nilai pasar tanah, hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa 

tanah mereka sama dengan tanah yang lain kenapa nilai pasar tanahnya 

berbeda.  

  

Kata Kunci : Pembebasan Tanah, Penilaian Tanah, Nilai Pengganti Wajar 
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