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Abstract 
The research was conducted in the city of Pekanbaru in February 2012 to November 2012. 

The purpose of this study was to determine the factors that affect the sale value of homes in the city of 

Pekanbaru. The data used are primary data and secondary data analysis method is descriptive 

kuntitatif. In this study, the population is a manufacturer of all types of real estate development 

company and a modest house on a modest home in the city of Pekanbaru that have projects in 

2010/2011 and carried out a census of the entire population of the technique that is 40 companies. 

While the population of consumers is the consumer who is buying a house a home type intermediate or 

secondary home manufacturer in the year 2010/2011 as many as 3787 people and taken a sample of 44 

people. The survey results revealed that there is influence between the distance to the shopping center, 

the building houses, land area, number of bedrooms, the house and garden together. While partially or 

relationship variables influence the distance to the shopping center and significantly negatively 

related, the building houses a variable and a dummy variable home parks have a positive and 

significant impact on the value of the home sale. While the land area and number of bedrooms does not 

affect house prices. 

Keywords: House Prices, Distance, Garden Homes, hedonic price method 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu kebutuhan manusia yang mendasar adalah masalah perumahan. 

Rumah sebagai tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain 

pakaian dan makanan. Tiap manusia membutuhkan rumah untuk tempat berlindung 

dan sebagai tempat berkumpul dan berlangsungnya aktivitas keluarga. Sekaligus 

sebagai sarana investasi. Fungsi rumah juga telah berubah, dari yang semula hanya 

sekedar sebagai tempat berlindung. Kini sebuah rumah tak cukup hanya untuk 

berteduh namun juga dituntut untuk mengakomodir kebutuhan dan keinginan 

pemiliknya. Seperti lokasi yang stategis, bangunan yang bagus & kokoh, dan 

lingkungannya yang nyaman. Artinya tak cukup hanya asal untuk berteduh namun 

juga harus bisa menjadi tempat tinggal yang layak. 

Pada mulanya rumah ditujukan sebagai pemuas kebutuhan terhadap kebutuhan 

hidup manusia atas tempat tinggal yang nyaman, aman, dan tenang. Namun saat ini 

kepemilikan rumah tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok akan 

papan saja, melainkan telah menjadi suatu alternatif investasi yang cukup menarik 

dengan pengembalian berupa penghasilan sewa ataupun peluang keuntungan yang 
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berupa capital gain yang merupakan selisih antara harga beli dengan harga jual ketika 

rumah tersebut dijual. Rumah juga merupakan indikator identitas status sosial 

masyarakat, jika seseorang memiliki rumah yang mewah menandakan si pemiliknya 

merupakan orang yang memiliki kemampuan tinggi. Dewasa ini telah berkembang 

berbagai jenis rumah dari yang modern, seperti kondominium dan apartemen sampai 

jenis yang sederhana, seperti rumah susun sederhana dan rumah biasa. 

Di daerah perkotaan masalah perumahan biasanya dikaitkan dengan kepadatan 

penduduk yang tinggi dan membutuhkan standar pelayanan yang tinggi bagi 

lingkungan sekitarnya. Meningkatnya permintaan rumah khususnya di kota 

Pekanbaru menyebabkan harga rumah menjadi meningkat. Dengan meningkatnya 

harga rumah maka banyak dibangun rumah-rumah baru, sehingga harga rumah 

menjadi beragam karena banyaknya rumah-rumah baru dengan berbagai fasilitas yang 

ditawarkan. 

Kota Pekanbaru saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan disegala 

bidang khususnya dibidang industri. Industri konstruksi di kota Pekanbaru 

menunjukkan peningkatan pembangunan yang sangat signifikan di sektor 

perumahan/hunian. Selain menawarkan tempat untuk tinggal, sektor perumahan juga 

menambah sarana lain untuk tinggal, sektor perumahan juga menambah sarana lain 

untuk menarik konsumen seperti tempat hiburan, tempat olahraga, dan lain 

sebagainya. 

Harga jual rumah dibentuk melalui suatu proses negosiasi antara penjual dan 

pembeli. Penjual menentukan harga rumah berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk 

membangun suatu rumah misalnya harga tanah, harga bahan bangunan, dan harga 

komponen lain yang membentuk rumah tersebut. Sedangkan pembeli menentukan 

harga rumah yang akan dibeli berdasarkan kebutuhan mereka akan suatu rumah, 

misalnya akses ke pusat kota, fasilitas rumah, luas bangunan, dan lain sebagainya. 

Estimasi harga rumah dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur atau atribut 

langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi harga rumah dengan metode 

Hedonik Price. Berdasarkan Metode Harga Hedonik dapat dilihat faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi harga rumah. Metode Harga Hedonik digunakan untuk 

mengevaluasi jasa/servis lingkungan, dimana kehadiran jasa lingkungan secara 

langsung mempengaruhi harga pasar tertentu. Faktor-faktor yang dapat 
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mempengaruhi harga rumah dapat dipengaruhi oleh (1) karakteristik lokasi contohnya 

luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar mandi, jumlah kamar tidur; (2) karakteristik 

lingkungan contohnya akses kesehatan dan tingkat kriminilitas; (3) kualitas 

lingkungan yang ditunjukan oleh tingkat kebisingan dan kualitas udara. 

Masalah pemukiman ini merupakan fenomena umum yang selalu dihadapi 

oleh kota-kota yang sedang berkembang. Fakta menunjukkan bahwa sampai pada 

tingkat perkembangan tertentu dari suatu kota, semakin besar kota tersebut semakin 

menyolok pula masalah pemukiman yang dihadapi. Hal ini berawal dari adanya daya 

tarik kota yang kuat terhadap migran (pendatang) untuk tinggal menetap di kota. Laju 

pertambahan jumlah penduduk kota yang cukup tinggi tersebut harus diimbangi oleh 

laju pertambahan rumah tinggal seperti pembangunan perumahan di pinggiran kota. 

Berikut ini tabel mengenai jumlah penduduk Kota Pekanbaru per tahun yang 

menunjukkan besarnya pertambahan penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya. 

Tabel 1.1.: Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru per Tahun 2005 – 2010  

No. Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1. 2006 754.467 

2. 2007 779.899 

3. 2008 799.213 

4. 2009 802.788 

5. 2010 897.768 

Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2012 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi nilai jual rumah di kota pekanbaru. 

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Pemasaran Perumahan dan Diskriminasi Harga 

Menurut Arnot dalam Jailani (2007:10) dalam pemasaran perumahan terdapat 

beberapa ketidak sempurnaan : 

1. Di dalam karakteristik ruang dan ongkos mobilitas rumah tangga dan unit 

perumahan jarang berada di kedua sisi pemasaran dan para penawar serta 

permintaan perumahan atau konsumen memiliki beberapa kekuatan pasar. 
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2. Bila suatu harga pemilikan pasar kompetitif segera menyesuaikan diri di dalam 

mengerahkan pasar, maka di dalam pasar perumahan ada hubungan negatif antara 

tingkat permintaan dan laju kekosongan. Keadaan ini mengimplikasikan harga 

pemilikan tidak segera dapat menyesuaikan diri dan mekanisme penyesuaian 

harus dilakukan. 

3. Aturan yang mempengaruhi produksi unit perumahan, peredaran,dan konsumsi 

dan keragaman serta kerumitan ikatan perjanjian perumahan, menyebabkan 

ketidaksimetrisan di dalam informasi dan eksternalitas menjadi signifikan. 

4. Kekhasan paket lembaga pasar modal telah berkembang di beberapa negara di 

dalam menghadapi pembelian rumah, seperti sebagai barang hipotek dalam 

peminjaman uang. Beberapa ciri alat hipotek sebagai syarat bahwa rumah 

digunakan sebagai jaminan dan jatah kredit menunjukkan bukti yang kuat bahwa 

pasar modal perumahan sangat tidak sempurna di dalam pasar perumahan. 

Ketidaksempurnaan pasar modal tersebut berasal dari ketidaksimetrisan di dalam 

informasi dan biaya transaksi. Keadaan ini disebutkan oleh karena yang member 

pinjaman tidak mampu mengidentifikasikan resiko yang di beri pinjaman, 

sehingga muncul masalah pemilahan yang merugikan dan memberi pinjaman 

tidak mampu dengan sendirinya memantau kegiatan yang diberi pinjaman 

sehingga mempengaruhi kemungkinan kelalaian hal ini juga menyangkut bencana 

moral. 

5. Oleh karena ada ongkos pindah, ongkos cari, ongkos iklan, dan ongkos modifikasi 

maka hanya sedikit proporsi unit perumahan mungkin ada di pasar pada waktu 

tertentu. 

6. Adanya campur tangan pemerintah di dalam pasar perumahan sangat berpengaruh, 

misalnya berupa peraturan-peraturan perpajakan dan subsidi bagi masyarakat 

golongan berpenghasilan rendah. 

Diskriminasi harga terjadi jika produsen menjual komoditi yang sama untuk 

jumlah komoditi yang berbeda pada harga yang berbeda dan bukan disebabkan oleh 

perbedaan biaya. Disamping itu diskriminasi harga adalah perbedaan harga yang 

disebabkan penilaian pembeli yang berbeda terhadap produk yang sama. 
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Menurut McEarchen (2001:149), diskriminasi harga menaikkan laba dengan 

cara menjual barang yang sama dengan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda 

atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya. 

Adanya diskriminasi harga dapat disebabkan oleh perbedaan pembeli yang 

bersedia membayar dengan harga yang berbeda untuk komoditi yang sama, atau 

seorang pembeli yang bersedia membayar dengan harga yang berbeda untuk unit yang 

berbeda untuk komoditi yang sama. 

2.2. Konsep Nilai Ekonomi dan Metode Harga Hedonik 

Nilai ekonomi secara umum didefenisikan sebagai pengukuran jumlah 

maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang 

dan jasa lainnya.Secara formal, konsep ini disebut keinginan membayar (willingness 

to pay) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam 

dan lingkungan (Fauzi, 2006:209). 

Metode Harga Hedonik digunakan untuk mengevaluasi jasa/servis lingkungan, 

dimana kehadiran jasa lingkungan secara langsung mempengaruhi harga pasar 

tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga rumah dapat dipengaruhi oleh 

(1) karakteristik lokasi contohnya luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar mandi, 

jumlah kamar tidur; (2) karakteristik lingkungan contohnya akses kesehatan dan 

tingkat kriminilitas; (3) kualitas lingkungan yang ditunjukan oleh tingkat kebisingan 

dan kualitas udara. (Hanley dan Spalsh dalam 

http://webcache.googleusercontent.com) 

Berdasarkan Metode Harga Hedonik dapat dilihat faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi harga rumah. Metode Harga Hedonik digunakan untuk mengevaluasi 

jasa/servis lingkungan, dimana kehadiran jasa lingkungan secara langsung 

mempengaruhi harga pasar tertentu. Harga rumah dipengaruhi oleh banyak faktor : 

jumlah kamar, luas bangunan rumah, akses, dan lain-lain. Metode Harga Hedonik 

secara umum dapat diaplikasikan untuk mengevaluasi biaya dari lingkungan, dimana 

data dari harga lingkungan tidak bisa terlihat secara langsung di pasar (Turner, Pearce, 

dan Batemen, dalam Jailani, 2007). 

2.3. Teori Lokasi 

Dalam modelnya, Von Thunen membuat asumsi sebagai berikut. 

http://webcache.googleusercontent.com/
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1. Wilayah analisis bersifat terisolir (isolated state) sehingga tidak terdapat pengaruh 

pasar dari kota lain. 

2. Tipe permukiman adalah padat di pusat wilayah (pusat pasar) dan makin kurang 

padat apabila menjauh dari pusat pasar. 

3. Seluruh wilayah model memilki iklim, tanah, dan topografi yang seragam. 

4. Fasilitas pengangkutan adalah primitif (sesuai pada zamannya) dan relative 

seragam.  

5. Kecuali perbedaan jarak ke pasar, semua factor alamiah yang mempengaruhi 

penggunaan tanah adalah seragam dan konstan. 

Berdasarkan perbandingan (selisih) antara harga jual dengan biaya produksi, 

masing-masing jenis produksi memliki kemampuan yang berbeda untuk membayar 

sewa tanah.(Tarigan, 2005:93)  

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Perekonomian Kota Pekanbaru 

yang terus berkembang, tidak lain dipicu oleh meningkatnya kontribusi yang 

diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi. Semakin berkembangnya 

perekonomian Kota Pekanbaru memicu pembangunan, baik itu pembangunan tempat-

tempat umum seperti pusat perbelanjaan, tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, hotel, 

dan terutama perumahan.  

3.2. Populasi dan Sampel 

1.1 Populasi Produsen 

Arikunto (2006:134) mengatakan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika 

jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. 

Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh perusahaan pengembang 

yang membangun proyek perumahan menengah dan rumah menengah atas di Kota 

Pekanbaru dalam tahun 2010/2011, yaitu sebanyak 40 perusahaan. Maka untuk 

mendapatkan hasil yang akurat, penulis melakukan metode atau teknik sensus 

terhadap seluruh populasi. 
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1.2 Populasi Konsumen 

Populasi konsumen dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli 

rumah jenis rumah menengah atau rumah menengah atas pada perusahaan produsen 

pada tahun 2010/2011. Berdasarkan data realisasi DPD-REI, yaitu sebanyak 3787 

rumah. 

2. Sampel 

2.1 Sampel Konsumen 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008:116). Besarnya ukuran sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adlah dengan menggunakan perumusan Slovin. (Bungin, 2006:78). 

 

dimana: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi  

e = persen kelonggaraan ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan  

              sampel yang masih dapat ditolerir / presisi. Peneliti mengambil nilai presisi 

(e) sebesar 15%, sehingga jumlah sampel yang diperlukan adalah: 

 

n = 43,93   n= 44 kepala keluarga 

Prosedur yang digunakan untuk mengambil sampel adalah purposive random 

sampling dimana setiap anggota populasi memilki peluang yang sama menjadi 

responen dan pengambilan sampel didasarkan atas pertimbangan sendiri. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah : 

1. Data Primer, data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau organisasi 

secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang 

bersangkutan, yang dapat berupa interview dan observasi yang penulis 

lakukan langsung kepada pengembang perumahan dan konsumen perumahan 

yang ada di Kota Pekanbaru. 
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2. Data Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain) (Indriantoro, 1999). Data sekunder dapat diperoleh dari instansi 

yang berkaitan dengan penelitian, seperti BPS  Riau, DPD REI Riau serta 

instansi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.4. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 

1. Metode deskriptif yaitu membahas permasalahan penelitian dengan 

menguraikan dan menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh serta 

diinterpretasikan sesuai dengan teori-teori yang relevan sehingga dapat 

menggambarkan keadaan yang terjadi. (Husein, 2007) 

2. Metode kuantitatif yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara analisis 

regresi linear berganda untuk meneliti pengaruh variabel jarak rumah ke pusat 

perbelanjaan, luas bangunan rumah, luas tanah, jumlah kamar, dan adanya 

taman dengan harga rumah di Kota Pekanbaru dengan bentuk linear regresi 

berganda dengan fungsi persamaan linier Y = f (X1, X2,………, Xn). kemudian 

dibentuk ke dalam persamaan ekonometrika dengan persamaan linier berganda 

sebagai berikut : (Purwanto, 2004:508) 

Y= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Dalam formulasi model regresi linear berganda di atas yang menjadi variabel bebas 

(Independent Variabel) adalah jarak ke pusat perbelanjaan, luas bangunan rumah, luas 

tanah, jumlah kamar dan taman rumah. Sedangkan variabel tidak bebas (Dependent 

Variabel) adalah harga rumah. Untuk lebih mengukur validitas dari persamaan 

tersebut maka dilakukan pengujian. Pengujian meliputi uji koefisien determinasi (R2), 

uji t, dan uji F. 

4. HASIL PENELITIAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Sisi Produsen 

Data primer yang telah diperoleh dari penelitian, dianalisis melalui pengujian 

regresi linear berganda. Dimana dianalisis besar pengaruh dari jarak rumah ke pusat 

perbelanjaan, luas bangunan rumah, luas tanah, jumlah kamar tidur dan taman rumah 

terhadap harga rumah  dengan didukung oleh fasilitas program SPSS. 
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Untuk mengetahui pengaruh dari jarak rumah ke pusat perbelanjaan, luas 

bangunan rumah, luas tanah, jumlah kamar tidur, dan taman rumah terhadap harga 

rumah digunakan rumus regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

 Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan program SPSS maka 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 5.1. Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Jual Rumah di 

Kota Pekanbaru Tahun 2012. 

Variabel Koefisien Regresi Thitung Signifikan 
Pengujian 

H0 

Konstanta -163387369,298 -2,465 0,019 - 

Jarak Rumah ke Pusat 

Perbelanjaan (X1) 
-31993,075 -3,032 0,005 Ditolak 

Luas Bangunan Rumah (X2) 6165927,507 7,953 0,000 Ditolak 

Luas Tanah (X3) 509756,542 1,104 0,277 Diterima 

Jumlah Kamar Tidur (X4) 18368495,074 0,791 0,434 Diterima 

Taman Rumah (X5) 81343489,254 3,255 0,003 Ditolak 

     

R Square (R
2
) 

Fhitung 

Ttabel 

Ftabel 

0,897 

58,940 

1,691 

2,494 

   

Sumber : Lampiran 5 

Y= (163387369,298) – 31993,075X1 + 6165927,507X2 + 509756,542X3 + 

18368495,074X4 + 81343489,254X5  

Dari persamaan diatas diperoleh konstanta sebesar -163387369,298 artinya 

pada keadaan jarak, luas rumah, luas tanah, dan jumlah kamar tidur bernilai 0 (nol) 

dan tidak ada taman, maka harga rumah menurun sebesar Rp.163.387.369,298 dan 

sebaliknya jika kelima variabel dimasukkan maka akan meningkatkan harga rumah 

secara proporsional sebesar Rp.163.387.369,298. Nilai koefisien regresi X1 (jarak 

rumah ke pusat perbelanjaan) bernilai negatif yaitu sebesar -31993,075 yang artinya 

jika perumahan yang dibangun memiliki jarak bertambah jauh dari pusat perbelanjaan 

sebesar 1 m maka harga rumah akan menurun sebesar Rp.31.993,075. 

Nilai koefisien regresi X2 (luas bangunan rumah) bernilai positif yaitu sebesar 

6165297,507 yang artinya jika bangunan rumah bertambah luas 1 m
2
 maka harga 

rumah akan meningkat sebesar Rp.6.165.297,507.  
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Nilai koefisien regresi X3 (luas tanah) dan nilai koefisien regresi X4 (jumlah 

kamar tidur) tidak berpengaruh nyata terhadap harga rumah, karena model tidak 

signifikan maka persamaan ini tidak diinterpretasikan. 

Nilai koefisien regresi X5, pada keadaan ada taman rumah = 163387369,298 + 

81343289,254(1), yaitu sebesar 244730658,552 yang artinya pada keadaan ad ataman 

rumah maka harga rumah sebesar Rp.244.730.658,552. Sedangkan pada keadaan 

tidak ada taman = 163387369,298 + 81343289,254(0), yaitu sebesar 163387369,298 

yang artinya pada keadaan tidak ada taman rumah maka harga rumah mengalami 

penurunan menjadi Rp.163.387.369,298. 

1. Uji F (F-test) 

Untuk menganalisa uji F maka dapat dilihat dari hasil Analisis of Variance 

dimana nilai Fhitung sebesar 58,940 dan Ftabel sebesar 2,494 pada tingkat signifikansi 

5%. Maka dengan demikian diketahui Fhitung > Ftabel (58,940 > 2,494) maka Ha 

diterima, sehingga terlihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat 

secara bersama-sama. Oleh sebab itu hipotesa yang mengemukakan bahwa jarak 

rumah ke pusat perbelanjaan, luas bangunan rumah, luas tanah, jumlah kamar tidur, 

dan taman rumah mempunyai pengaruh terhadap harga rumah dapat diterima. 

2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai R
2
 sebesar 0,897. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel bebas (jarak, luas bangunan rumah, luas tanah, jumlah 

kamar tidur, taman rumah) memberikan kontribusi sebesar 89,7% terhadap variabel 

terikat secara serentak. Sedangkan sisanya 10,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

3. Uji t (t-test) 

(1) Thitung terlihat dalam tabel hasil perhitungan SPSS untuk jarak rumah ke pusat 

perbelanjaan -3,032; untuk luas bangunan rumah 7,953; untuk luas tanah 

1,104; untuk jumlah kamar tidur 0,791; dan untuk taman rumah 3,255. 

(2) Dengan tingkat signifikan α = 0,05 terhadap koefisien variabel bebas dimana 

α/2 dengan tingkat kebebasan df = (n-k-1) atau (40-5-1) = 34 diperoleh ttabel 

sebesar 1,691 
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a. Variabel Jarak Rumah ke Pusat Perbelanjaan 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar -3,032 dan nilai 

ttabel adalah 1,691. Karena [thitung] > [ttabel] maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

pengaruh jarak rumah ke pusat perbelanjaan terhadap harga rumah signifikan atau 

jarak rumah ke pusat perbelanjaan berpengaruh secara nyata terhadap harga 

rumah. 

b. Variabel Luas Bangunan Rumah 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 7,953 dan nilai 

ttabel adalah 1,691. Karena thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

pengaruh luas bangunan rumah terhadap harga rumah signifikan atau luas 

bangunan rumah berpengaruh secara nyata terhadap harga rumah. 

c. Variabel Luas Tanah 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 1,104 dan nilai 

ttabel adalah 1,691. Karena thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya 

luas tanah tidak berpengaruh terhadap harga rumah. 

d. Variabel Jumlah Kamar Tidur 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 0,791 dan nilai 

ttabel adalah 1,691. Karena thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya 

jumlah kamr tidur tidak berpengaruh terhadap harga rumah. 

e. Variabel Taman Rumah 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 3,255 dan nilai 

ttabel adalah 1,691. Karena thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

pengaruh taman rumah terhadap harga rumah signifikan atau taman rumah 

berpengaruh secara nyata terhadap harga rumah. 

Sisi Konsumen 

a. Alasan Responden Membeli Rumah di Sekitar Tempat Perbelanjaan 

 Ada berbagai alasan responden untuk membeli rumah ataupun memilih rumah 

untuk dihuni, yaitu dekat dengan tempat kerja, akses transportasi mudah, harga 

terjangkau, dekat tempat perbelanjaan, lingkungannya asri dan nyaman, dan aman.  

Dari data kuesioner diperoleh hasil bahwa responden banyak memilih lokasi 

rumah yang dekat dengan tempat perbelanjaan, yaitu sebanyak 12 orang dari 44 
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responden atau 27,27%, dengan alasan Asri dan nyaman berjumlah 11 orang atau 

25%, sedangkan yang memilih dengan alasan akses transportasi mudah, harga 

terjangkau, dan dekat dengan tempat kerja masing-masing sebanyak 7 orang atau 

15,91% masing-masingnya. 

b. Tanggapan Responden Terhadap Lokasi dan Karakteristik Rumah  

Dari penelitian yang dilakukan, 28 orang responden atau 63% responden 

berpendapat bahwa dalam memilih rumah yang akan dibeli ataupun yang akan dihuni, 

jarak ke pusat perbelanjaan merupakan salah satu pertimbangan bagi mereka. 

Sedangkan sisanya 36,36% responden tidak mempertimbangkan lokasi perumahan 

dekat ke pusat perbelanjaan atau tidak. 

Dari data survei didapat hasil bahwa 100% responden yakin luas bangunan 

rumah mempengaruhi harga yang di tawarkan oleh produsen. 36 responden atau 

81,82% responden memberi tanggapan bahwa luas tanah juga mempengaruhi harga. 

Selanjutnya 54,55% responden juga memberi tanggapan bahwa jumlah kamar tidur 

juga mempengaruhi harga. Seterusnya untuk taman rumah, 65,91% responden juga 

menjawab juga mempengaruhi harga. 

5. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa faktor jarak rumah ke 

pusat perbelanjaan, luas bangunan rumah, luas tanah, jumlah kamar tidur, dan taman 

rumah secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi harga rumah type rumah 

sederhana dan rumah sederhana atas di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 58,940 > 2,494. 

Variabel jarak berpengaruh signifikan terhadap harga rumah. jika perumahan 

yang dibangun memiliki jarak bertambah jauh dari pusat perbelanjaan sebesar 1 m 

maka harga rumah aka.n menurun sebesar Rp.31.993,075. Letak rumah yang strategis 

akan menarik minat konsumen, hal ini berhubungan dengan aksesibilitas atau jarak 

kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan yang dapat memberi kemudahan bagi 

penghuni. 

Menurut Von Thunen dalam Jailani (2007:45), pola pemilihan lokasi 

pemukiman adalah sebagai berikut : 

1. Satu pusat kota/CBD (Central Business District) 
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2. Penawaran rumah homogen secara ruang 

3. Konsumen perumahan homogen 

4. Konsumen perumahan (rumah tangga) yang memutuskan lokasi tempat tinggalnya 

berdasarkan pilihan mereka terhadap nilai ruang. 

Umumnya konsumen perumahan lebih menyukai lokasi perumahan yang 

dekat dengan CBD atau memiliki aksesibilitas yang relatif optimum ke segala arah. 

Harga lahan yang tertinggi akan ditemui di jarak terdekat dari daerah pusat usaha, 

yaitu kegiatan bisnis. Harga lahan menjadi menurun dengan semakin jauh dari pusat 

kegiatan. 

Variabel luas bangunan rumah berpengaruh signifikan terhadap harga rumah. 

Semakin luas bangunan rumah, maka biaya produksi untuk membangun rumah juga 

meningkat. Meningkatnya biaya produksi mengakibatkan harga rumah juga 

meningkat. Selain itu luas bangunan berpengaruh terhadap luas dan jumlah setiap 

ruangan yang ada dalam satu rumah. Semakin luas bangunan rumah, maka semakin 

tinggi tingkat kenyaman penghuni rumah. Sesuai dengan Metode Harga Hedonik 

yang menentukan harga berdasarkan jasa yang disediakan, maka semakin tinggi 

tingkat kenyamanan suatu rumah akan menyebabkan harga rumah juga akan semakin 

mahal. 

Luas tanah dan jumlah kamar tidur tidak berpengaruh terhadap harga rumah 

tipe rumah sederhana dan rumah sederhana atas di Kota Pekanbaru. 

Variabel taman rumah berpengaruh signifikan terhadap harga rumah, dimana 

di kota sudah sulit ditemui ruang terbuka hijau, jadi individu cenderung mempunyai 

keinginan mempunyai rumah dengan lingkungan yang asri dan nyaman. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap konsumen, berbeda hasilnya 

dengan hasil pengujian statistik. Konsumen berpendapat bahwa semua karakteristik 

rumah yang menjadi variabel, yaitu luas bangunan, luas tanah, jumlah kamar tidur, 

dan adanya taman rumah mempengaruhi harga yang ditetapkan oleh produsen. 

Sedangkan dalam pemilihan lokasi rumah yang akan dihuni 63% responden 

mempertimbangkan jarak ke pusat perbelanjaan dalam memilih lokasi rumah. 
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6. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Nilai Jual Rumah di Kota Pekanbaru (Penerapan Metode Harga 

Hedonik), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Ada pengaruh 

antara jarak rumah ke pusat perbelanjaan, luas bangunan rumah, luas tanah, jumlah 

kamar tidur, dan taman rumah secara bersama-sama. Sedangkan secara parsial 

pengaruh atau hubungan variabel jarak rumah ke pusat perbelanjaan berhubungan 

negatif dan signifikan, variabel luas bangunan rumah, dan variabel dummy taman 

rumah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai rumah. Sedangkan 

luas tanah dan jumlah kamar tidur tidak mempengaruhi harga rumah. 

Variabel luas bangunan (tipe rumah), dan variabel dummy taman rumah 

meningkatkan harga rumah apabila terjadi peningkatan pada variabel tersebut. 

6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis 

mencoba mengajukan saran sebagai berikut: 

Dengan mengetahui besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi nilai jual rumah 

di Kota Pekanbaru, maka diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan 

untuk perencanaan pembangunan perumahan baru bagi pihak developer di Kota 

Pekanbaru. 
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