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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Batam menjadi salah satu kota di Indonesia yang memiliki letak sangat 

baik. Kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dengan negara tetangga seperti 

Malaysia dan Singapura dan berada di jalur pelayaran Internasional. Pada tahun 

2018 pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 4,5 persen lebih tinggi 

dibanding 2017 yang hanya 2,57 persen (BPS, 2018).  

Pertumbuhan ekonomi ini ditunjang oleh kondisi perindustrian dan 

pembangunan infrastruktur yang membuat investasi di kota Batam semakin 

membaik. Hal ini, berdampak positif untuk daya beli masyarakat yang mulai 

meningkat tidak hanya dalam sektor logistik seperti sandang dan pangan, namun 

juga pada sektor properti seperti rumah tinggal. 

 Kebutuhan rumah tinggal di kota Batam saat ini cukup tinggi. Berdasarkan 

data yang didapatkan, pada tahun 2018 terdapat 112.662 kepala keluarga dari total 

kurang lebih 310.000 warga Kota Batam tidak memiliki rumah sendiri termasuk 

yang tinggal di perumahan liar (Eryudhi Apriadi, Kepala Disperkimtan). Hal ini, 

dapat disebabkan karena terbatasnya ketersediaan rumah tinggal di kota Batam 

yang sesuai dengan kondisi perekonomian atau kemampuan daya beli masyarakat 

kota Batam. 

Pertumbuhan pusat kota Batam yang semakin membaik juga diikuti 

dengan pertumbuhan pada wilayah Kecamatan hingga Kelurahan. Salah satu 

wilayah yang saat ini semakin berkembang adalah kawasan Kecamatan Batam 
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Kota dengan adanya pelebaran jalan dan pembangunan apartemen didaerah 

tesebut. Hal ini, menyebabkan adanya perubahan nilai pasar untuk rumah tinggal 

di kawasan tersebut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,  terutama yang terjadi 

pada Kelurahan Baloi Permai dimana nilai pasar didaerah tersebut semakin naik. 

 Pada umumnya, nilai pasar rumah tinggal didasarkan beberapa faktor 

seperti lokasi dan lingkungan, melalui penelitian ini penulis ingin menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan nilai pasar rumah tinggal di 

Kelurahan Baloi Permai sehingga nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan 

untuk penentuan nilai pasar rumah tinggal di wilayah tersebut.  

1.2  Rumusan Masalah 

Seiring berjalannya waktu peningkatan kebutuhan properti terutama rumah 

tinggal yang disebabkan oleh meningkatnya penduduk di Kota Batam, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada perbedaan nilai pasar rumah tinggal di Kelurahan Baloi Permai 

menurut klasifikasinya? 

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan nilai pasar rumah 

tinggal di Kelurahan Baloi Permai? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa kelas dan kesesuaian nilai pasar rumah tinggal di Kelurahan 

Baloi Permai. 

2. Memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pasar rumah tinggal di 

Kelurahan Baloi Permai. 
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1.4  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini seperti: 

1. Penelitian ini sekedar dilakukan pada 3 sampel Perumahan di Kelurahan 

Baloi Permai. 

2. Penelitian ini terbatas pada parameter nilai pasar di Kelurahan Baloi Permai.  

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi evaluasi 

bahan dasar dalam penggunaan penelitian nilai pasar rumah tinggal di 

Kelurahan Baloi Permai. 

2. Manfaat secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya : 

a. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk dasar penilaian rumah 

tinggal di Kelurahan Baloi Permai. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menganalisa 

pemilihan rumah tinggal di Kelurahan Baloi Permai. 

c. Agar dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu 

pendidikan khususnya dalam materi perkuliahan manajemen properti. 

d. Dengan hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman penulis dalam 

menerapkan teori-teori yang telah didapatkan selama dalam perkuliahan.
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