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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan implementasi nilai wajar untuk bangunan dan tanah di 

Indonesia menggunakan konsep representasi tepat. Penelitian ini menggunakan 

teori konstruksi sosial untuk memahami interpretasi konsep dalam penentuan 

nilai wajar di Indonesia oleh para pihak yang memahami konsep nilai wajar 

atau terlibat dalam penentuan nilai wajar. Hasil dari penelitian ini adalah:   

1. Para partisipan mengkonstruksikan bahwa konsep lengkap mengandung makna 

sebagai berikut: 

a. Lokasi berarti objek (lahan dan bangunan) yang dinilai dilengkapi 

dengan geo tagging pada laporan penilaian. 

b. Zonasi objek (lahan dan bangunan) pada saat melakukan penilaian harus 

sejenis dan sebanding. 

c. Tersedia minimal 3 data pembanding. 

2. Para partisipan mengkonstruksikan bahwa konsep netral mengandung makna 

sebagai berikut: 

a. Independensi digunakan oleh penilai dalam melakukan penilaian agar 

laporan penilaian yang dihasilkan objektif. 
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b. Data yang digunakan pada saat melakukan penilaian harus 

menggunakan objek (lahan dan bangunan) yang identik, sehingga 

mewajibkan penilai untuk mencari objek (lahan dan bangunan) yang 

sejenis dan sebanding agar laporan penilaian yang dihasilkan netral. 

c. Data pembanding yang didapatkan harus dapat diverifikasi untuk 

membuktikan integritas penilai, agar penilai dapat dikatakan tidak 

memihak siapapun. 

3. Para partisipan mengkonstruksikan konsep bebas dari kesalahan adalah sebagai 

berikut: 

a.  Objek (lahan dan bangunan) dapat diverifikasi kebenarannya oleh 

pemberi tugas melalui dokumentasi data pembanding. 

b. Menggunakan database yang ada pada masing-masing KJPP sebagai 

data kontrol objek (lahan dan bangunan) yang dinilai. 

Namun demikian, unsur representasi tepat tersebut terkait satu dengan yang 

lain. Secara umum, konsep representasi tepat dapat disimpulkan bahwa sebuah 

nilai wajar akan mampu merepresentasikan kenyataan secara objektif jika data 

tersebut dapat diverifikasi kebenarannya.  

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan penelitian ini terletak pada proses wawancara. Dikarenakan 

pandemi covid-19 di Indonesia belum berakhir, proses wawancara dilakukan 
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secara daring menggunakan media google meet atau zoom. Proses wawancara 

yang dilakukan secara daring ini memiliki kelemahan seperti kurang bisa 

menangkap nuansa dan bahasa tubuh interviewee pada saat proses wawancara.  

Keterbatasan penelitian ini juga terdapat pada proses pemindahan data dari 

audio menjadi tulisan untuk diolah dalam aplikasi NVivo. Saat proses 

pemindahan data dari audio menjadi tulisan, sering terjadi ada file audio yang 

corrupt atau tidak terdengar sehingga membuat data yang dihasilkan tidak 

maksimal.  

5.3 Saran 

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada saat melakukan wawancara 

dikarenakan pandemi covid-19, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan secara offline agar dapat memperoleh data yang lebih baik dan lebih 

maksimal.  

5.4 Implikasi 

Implikasi teoritis: 

1. Pada penelitian ini memberikan pemahaman mengenai konsep representasi 

tepat sebagai karakteristik kualitatif dalam penilaian nilai wajar di 

Indonesia. Para profesional mengkonstruksikan konsep representasi tepat 

yang memiliki karakteristik lengkap, netral dan bebas dari kesalahan 

mengenai penentuan nilai wajar di Indonesia. Penelitian mengenai nilai 

wajar banyak dilakukan di negara maju dan banyak menggunakan 
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pendekatan kuantitatif (Herrmann et al., 2006). Penelitian di negara 

berkembang dengan pendekatan kualitatif masih merupakan area penelitian 

yang layak untuk diteliti, karena penelitian dengan pendekatan ini mampu 

memberikan data yang lebih kaya dan mendalam (Barker & Schulte, 2017; 

Barth, 2007; Chen et al., 2020; Power, 2010). 

Implikasi praktis: 

1. Penelitian ini memberikan penegasan mengenai pentingnya Kode etik dan 

Standar Penilaian di Indonesia. Para penilai dan profesional wajib untuk 

mentaati standar-standar ini agar proses penentuan nilai wajar berjalan 

dengan baik dan nilai yang dihasilkan bisa handal.  

2. Proses penilaian di Indonesia memiliki kendala pada database. Kekurangan 

ini dapat menjadi masukan untuk pihak-pihak berkepentingan agar 

Indonesia sebaiknya memiliki database secara nasional seperti negara-

negara Anglo-Saxon (Herrmann et al., 2006). Database tersebut dapat 

digunakan sebagai data kontrol sehingga laporan penilaian yang diberikan 

nanti lebih handal dan lebih dapat diterima oleh pemberi tugas karena para 

penilai mendapat data tersebut dari database nasional yang dapat diakses 

secara publik. Database ini dapat meningkatkan karakteristik bebas dari 

kesalahan pada laporan penilaian. 

 

 


