
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun kian meningkat. Seiring 
bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan tempat tinggal pun kian 
meningkat. Rumah adalah sebuah tempat tinggal bagi manusia. Rumah selalu 
dijadikan tempat untuk segala aktivitas. Oleh karena itu, sebuah rumah tak cukup 
hanya untuk berteduh namun juga dituntut untuk mengakomodasi kebutuhan dan 
keinginan pemiliknya. Seperti lokasi yang strategis, bangunan yang bagus, kokoh, 
dan lingkungannya yang nyaman. Artinya tak cukup hanya asal untuk berteduh 
namun juga harus bisa menjadi tempat tinggal yang layak (Yudohusodo 1991). 

Menurut BPS (2018), ekonomi Indonesia triwulan III-2017 terhadap triwulan 
III-2016 (y-on-y) tumbuh 5,06 persen meningkat dibandingkan capaian triwulan 
III-2016 sebesar 5,01 persen. Ekonomi Indonesia triwulan III-2017 dibanding 
triwulan II-2017 mengalami pertumbuhan sebesar 3,18 persen (q-to-q). 

Saat ini, masih terdapat kesenjangan perumahan (backlog) antara orang yang 
memiliki tempat tinggal atau tidak. Kekurangan dalam pemenuhan rumah untuk 
masyarakat menjadikan pangsa pasar properti sangat menguntungkan untuk 
berinvestasi, karena jumlah kesenjangan rumah masih cukup besar (Wulandari et 
al. 2017). Tabel 1 menunjukkan jumlah kesenjangan menurut versi PUPR dan versi 
BPS.  

 
Tabel 1  Penyediaan dan kebutuhan rumah 

Tahun Jumlah Rumah 
Tangga 

Kesenjangan 
(Menghuni)* 

Kesenjangan 
(Memiliki)** 

2010 61.390.300 7.170.387 13.505.866 
2011 62.255.258 7.813.035 13.216.791 
2012 63.132.404 7.310.732 12.512.842 
2013 64.021.907 7.788.086 13.144.695 
2014 64.923.944 7.867.171 13.012.107 

Sumber: Wulandari et al. (2017) 
Keterangan: *Versi kementrian PUPR, **Versi BPS 
 

Kesenjangan rumah inilah yang akan menjadi motivasi bagi pengusaha untuk 
membuat suatu perumahan. PT Sentul City telah lama memproduksi berbagai tipe 
perumahan dengan harga yang berbeda-beda. Perbedaan harga tersebut dari sisi 
pengembang dapat dipengaruhi oleh biaya tenaga kerja, biaya bahan bangunan, dan 
lain-lain. Dari sisi konsumen harga jual dipengaruhi beberapa faktor seperti 
ketersediaan fasilitas, kondisi lingkungan, luas bangunan, dan lain-lain. 
Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini akan melakukan analisis faktor-faktor 
apa saja yang mempengaruhi harga jual rumah pada PT Sentul City Tbk. Untuk 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dapat menggunakan metode harga 
hedonik. Metode harga hedonik adalah suatu model dimana variabel 
independennya berhubungan dengan kualitas. 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 et al. 1994). 
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Estimasi harga rumah dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur atau 
atribut langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi harga rumah dengan 
metode harga hedonik. Berdasarkan metode harga hedonik, maka dapat dilihat 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga rumah. 

Metode harga hedonik pun 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 Spash 1993). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian dengan judul analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi harga jual rumah menggunakan metode harga hedonik 
pada PT Sentul City Tbk perlu untuk dilakukan. 

 
 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap harga jual rumah pada PT Sentul City 

Tbk? 
2. Bagaimana model untuk menentukan harga jual rumah pada PT Sentul City Tbk? 
3. Bagaimana cara investor atau konsumen memutuskan untuk memilih rumah 

yang tepat? 
 
 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:  
1. Menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh terhadap harga jual rumah pada 

PT Sentul City Tbk. 
2. Menganalisis model untuk menentukan harga jual rumah pada PT Sentul City 

Tbk. 
3. Melakukan analisis mengenai pengambilan keputusan dalam pemilihan rumah 

bagi para investor atau konsumen. 
 
 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dengan diadakannya penelitian ini adalah: 
1. Dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi perusahaan yang bergerak 

dalam bidang properti. 
2. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi investor yang bergerak dalam bidang 

properti. 
3. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan informasi bagi pihak yang ingin 

melakukan penelitian dengan tema yang sama. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada aspek-aspek 
diantaranya, (1) responden dalam penelitian ini adalah konsumen PT Sentul City 
Tbk; (2) ruang lingkup terbatas pada analisis terhadap faktor-faktor yang berasal 
dari lingkungan yang mempengaruhi harga jual rumah PT Sentul City; (3) 
penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari data hasil kuesioner 
dan wawancara terhadap penghuni PT Sentul City Tbk. 
  

 
2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

Karakteristik Rumah 
Rumah adalah suatu bangunan yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan 

manusia karena rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia sebagai tempat 
berlindung manusia dari berbagai gangguan dari luar, salain itu kalau kita lihat dari 
beberapa pengertian rumah juga berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, 
tempat manusia melangsungkan kehidupannya, tempat manusia berumah tangga 
dan sebagainya. Terdapat beberapa definisi mengenai rumah, sebagai berikut: 

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian 
dan sarana pembinaan keluarga. (UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan 
Permukiman). Milantara (2011) mengutip definisi perumahan dari Peraturan 
Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 33/permen/m/2006 
yang menjelaskan bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan 
prasarana dan sarana lingkungan. 

Dalam arti umum, rumah adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal 
selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun 
hewan, namun tempat tinggal yang khusus bagi hewan biasa disebut sangkar, 
sarang, atau kandang. Dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep 
sosial-kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti 
keluarga, tempat bertumbuh, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain.� 

Elemen terpenting dari pembentukan suatu perumahan adalah rumah itu 
sendiri. Rumah dapat diartikan sebagai tempat untuk berumah tangga, tempat 
tinggal/alamat, lokasi tempat tinggal, bagian dari eksistensi individu/keluarga 
(terkait dengan status, tempat kedudukan, identitas), bagian dari kawasan 
fungsional kota, investasi (keluarga atau perusahaan), sumber bangkitan pergerakan 
(trip production), ruang untuk rekreasi, ruang yang digunakan untuk menjalin 
kehidupan keluarga, serta wadah sebagai batas privasi. 

Menurut Frick dan Mulyani (2006). Rumah bukan hanya sebuah bangunan 
(struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat 
kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Rumah 
dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan, untuk menikmati kehidupan, 
beristirahat dan bersuka ria bersama keluarga. Di dalam rumah, penghuni 
memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini. Rumah harus 
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