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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Definisi Harga 

Menurut KBBI harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, 

yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar 

tertentu. 

 Menurut dalam buku KEPI & SPI edisi VII-2018 harga adalah sejumlah 

uang yang diminta, ditawarkan atau dibayarkan untuk suatu aset. Karena 

kemampuan keuangan, motivasi atau kepentingan khusus dari pembeli atau 

penjual, harga yang dibayarkan mungkin berbeda dengan nilai dari aset tersebut 

berdasarkan anggapan pihak lain. 

Harga juga merupakan salah satu bagian sangat penting dalam pemasaran 

suatu produk karena harga adalah salah satu dari empat persamaan dalam 

pemasaran / marketing mix (4P = Product, price, place and promotion). Harga 

juga termasuk hal yang sangat diperhitungkan untuk keberhasilan suatu 

perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan 

didapatkan perusahaan dari suatu penjualan produknya baik berupa barang 

maupun jasa (Teguh Budiarto, 1993). 

Menurut Amanah, Dita. 2012. Harga menurut konsumen adalah sejumlah 

uang yang dibayarkan atas barang atau jasa. Harga bagi perusahaan adalah 

sejumlah uang yang ditentukan perusahaan sebagai imbalan atas barang dan jasa 

yang mereka perdagangkan dan sesuatu yang lain yang diadakan perusahaan 

untuk memuaskan keinginan konsumen. Sesuatu yang lain itu dapat berupa 
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kebanggaan memiliki produk yang telah benar mereknya, jaminan mutu, perasaan 

aman karena memiliki produk tersebut. 

2.1.1 Konsep Penentuan Harga 

Konsep dari harga dalam ekonomi konvensional adalah sebagai berikut : 

1. Harga pokok historis, yaitu jumlah biaya keseluruhan yang nyata dikeluarkan 

untuk memproduksi suatu barang ditambah biaya lain shingga barangnya 

beredar di pasar. 

2. Harga pokok normatif, yaitu jumlah biaya keseluruhan yang seharusnya 

dikeluarkan ditambah biaya lainnya sehingga barang beredar dipasar (Offi 

Jayanti, 2014). 

2.2 Definisi Nilai 

Menurut dalam buku KEPI & SPI edisi VII-2018 nilai adalah suatu opini 

dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset, atau harga yang paling mungkin 

dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran, sehingga nilai bukan merupakan 

fakta. Aset diartikan juga sebagai barang dan jasa. 

Nilai dalam pertukaran adalah suatu harga hipotesis, dimana hipotesis dari 

nilai diestimasi dan ditentukan oleh tujuan penilaian pada waktu tertentu. Nilai 

bagi pemilik adalah suatu kepemilikan atau dikenal juga sebagai nilai dalam 

penggunaan. 
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2.3 Definisi Pasar   

Menurut dalam buku KEPI & SPI edisi VII-2018 pasar adalah lingkungan 

dimana barang dan jasa diperdagangkan antara pembeli dan penjual melalui 

mekanisme pembentukan harga. 

Konsep pasar yang menyiaratkan bahwa barang dan jasa dapat 

diperdagangkan antara pembeli dan penjual tanpa adanya pembatasan atas 

kegiatannya. Setiap pihak akan merespon hubungan antara penawaran dan 

permintaan, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi harga, pengetahuan dan 

kemapuan pihak-pihak yang terlibat, maupun pemahaman manfaat ekonomi atas 

barang atau jasa, kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak. Pasar dapat 

bersifat lokal, nasional, atau internasional. 

2.3.1 Pelaku Pasar 

1. Dalam SPI ini pelaku pasar meliputi induvidu, perusahaan atau entitas lain 

yang terlibat atau berencana dalam suatu transaksi . Pada umumnya pelaku 

pasar yang ingin melakukan transaksi adalah pembeli dan penjual, atau calon 

pembeli dan calon penjual aktif di pasar pada tanggal penilaian, bukan 

transaksi individu atau entitas tertentu. 

2. Dalam melakukan penilaian berbasis pasar adalah tidak relevan apabila 

penilai mempertimbangkan berbagai kepentingan khusus dari pemilik atau 

pembeli potensial tertentu. Karakter pelaku pasar dibahas dalam kerangka 

konseptual untuk Nilai Pasar Sebagai Dasar Nilai (SPI 101 butir 3.2.d) dan 

3.2.e). 

Isi dari 3.2.d adalah 
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“...antara pembeli yang berminat membeli...” merujuk pada seseorang yang 

memiliki motivasi, namun tidak dipaksa untuk membeli. Pembeli dimaksud 

tidak sangat ingin membeli maupun bersedia membeli dengan harga berapa 

pun. Pembeli dimaksud juga membeli sesuai dengan keadaan pasar yang 

berlaku, dan dengan harapan pasar saat ini, serta bukan pasar hipotesis yang 

tidak dapat diharapkan terjadi. Pembeli dimaksud diasumsikan tidak akan 

membeli di atas harga pasar. Pemilik aset saat ini adalah termasuk bagian 

pelaku ekonomi yang membentuk “pasar”. Penilai tidak seharusnya mebuat 

asumsi-asumsi yang tidak realistis mengenai kondisi pasar maupun membuat 

asumsi tingkat nilai pasar di atas yang dapat diperoleh secara wajar. 

Isi dari 3.2.e adalah  

“... penjual yang berminat menjual...” adalah penjual yang tidak sangat 

berminat atau tidak terpaksa menjual pada sembarang harga ataupun tidak 

bertahan pada tingkat harga yang dianggap tidak wajar dalam kondisi pasar 

pada saat penilaian. Penjual yang berminat menjual berkeinginan untuk 

menjual asetnya pada kondisi pasar dan pada tingkat harga terbaik yang 

mungkin dicapai di pasar (terbuka) setelah melakukan upaya pemasaran yang 

layak, berapa pun harga yang mungkin dapat dicapai. Keadaan 

sesunngguhnya pemilik aset tidak termasuk dalam pertimbangan, sebab 

“penjual yang berminat menjual” ini adalah pemilik hipotesis (KEPI & SPI, 

edisi VII-2018). 
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2.4 Definisi Nilai Pasar 

Menurut dalam buku KEPI & SPI edisi VII-2018 nilai pasar didefiniskan 

sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk 

penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang 

berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya 

dilakukan secara layak, dimana kedua belah pihak masing-masing bertindak atas 

dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. 

Nilai pasar adalah representasi nilai dalam pertukaran atau sejumlah uang 

yang dapat diperoleh atau dibayar, atas suatu aset atau penghambat, jika aset atau 

penghambat tersebut ditawarkan untuk dijual di pasar (terbuka) pada tanggal 

penilaian dan dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan definisi nilai pasar. 

Untuk mengestimasi nilai pasar atas aset (kecuali aset keuangan), seorang penilai 

harus terlebih dahulu menentukan penggunaan yang tertinggi dan terbaik (HBU), 

penentuan penggunaan yang tertinggi dan terbaik ini ditentukan berdasarkan data 

pasar. 

2.4.1 Pembahasan Nilai Pasar 

1. Konsep dan definisi nilai pasar bersifat mendasar terhadap semua praktek 

penilaian. Uraian ringkas mengenai prinsip ekonomi dan landasan prosedur 

dijelaskan dalam KPUP dan KEPI. 

2.  Konsep nilai pasar tidak harus tergantung pada transaksi sebenarnya yang 

terjadi pada tanggal penilaian. Nilai pasar lebih merupakan estimasi harga 

yang mungkin terjadi dalam penjualan pada tanggal penilaian sesuai dengan 

persyaratan definisi nilai pasar, yang sebelumnya masing-masing pihak telah 
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mempunyai cukup waktu untuk menguji kemungkinan dan kesempatan lain 

serta menyadari bahwa kemungkinan akan diperlukan waktu untuk 

menyiapkan kontrak formal dan dokumentasi lainnya. 

3.  Konsep nilai pasar menganggap harga yang telah dinegosiasikan akan terjadi 

dalam pasar terbuka dan persaingan dimana pelaku pasar bertindak secara 

bebas. Kata “terbuka” dan “persaingan” tidak memiliki pengertian 

sepenuhnya. Terkadang digunakan istilah “terbuka” setelah kata “nilai pasar” 

untuk menjelaskan bahwa pasar dimana aset ditawarkan bukanlah pasar yang 

terbatas. Sebaliknya dengan tidak digunakan istilah “terbuka”, tidak 

mengindikasikan bahwa transaksi tersebut bersifat individu atau tertutup.  

4.  Nilai Pasar dari aset akan mencerminkan penggunaan tertinggi dan terbaiknya 

(HBU)nya. HBU didefiniskan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan 

optimal dari suatu aset, yang secara fisik dimungkinkan, telah 

dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diijinkan, secara finansial 

layak, dan menghasilkan nilai tertinggi dari aset tersebut. HBU mungkin 

merupakan kelanjutan dari penggunaan yang ada atau penggunaan 

alternatifnya . Hal ini ditentukan dari penggunaan yang dipertimbangkan oleh 

pelaku pasar ketika memformulasikan harga penawaran. 

5.  Konsep Nilai Pasar juga menganggap bahwa dalam transaksi nilai pasar suatu 

aset atau properti akan ditawarkan secara bebas dan cukup lama dipasar dan 

dengan publikasi yang cukup pula. Penawaran ini dianggap dilaksanakan 

sebelum tanggal penilaian. Pasar untuk real properti serta personal properti 

berwujud biasanya berbeda dengan pasar untuk jenis properti lainnya seperti 
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saham, obligasi atau aset lancar lainnya. Properti tersebut biasanya lebih 

jarang terjual dan pasarnya pun cenderung kurang formal dan kurang efisien, 

dibandingkan misalnya dengan efek yang dicatatkan dibursa. Lebih lanjut, 

jenis properti ini biasanya kurang efisien, karena alasan ini, dan karena real 

properti dan personal properti berwujud tidak biasanya diperdagangkan di 

bursa, nilai pasarnya harus mempertimbangkan penawaran yang mamadai dan 

cukup waktu sehingga pemasaran yang layak dan penyelesaian negosiasi 

dapat terlaksana. KEPI & SPI edisi VII-2018. 

2.5 Definisi Rumah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 

Tentang Perumahan dan Pemukiman rumah adalah bangunan yang berfungsi 

sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. 

Menurut dalam buku KEPI & SPI edisi VII-2018 rumah tapak adalah 

bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang merupakan kesatuan antara 

tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan, sertifikat, 

atau akta yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. 

Menurut KBBI rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal. 

Berdasarkan KMK No. 393/KMK.04/1996, tentang PPH, Pasal 1 

1. Rumah Sangat Sederhana (RSS) 

Adalah rumah tidak bersususn dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 

36 meter persegi yang dibangun di atas tanah kaveling tidak lebih dari 54 

meter persegi. 
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2. Rumah Sederhana (RS) 

Adalah rumah tidak bersusun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 70 

meter persegi yang dibangun di atas kaveling tidak lebih dari 54 meter 

persegi sampai dengan 200 meter persegi. 

3. Rumah Susun Sederhana 

Adalah rumah dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 36 meter persegi 

di dalam suatu rumah susun. 

Berdasarkan Kep. Menkimpraswil No. 24/2003, tentang pengadaan 

perumahan. 

1. Istilah Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS) diganti 

dengan Rumah Sederhana Sehat (RSH). 

2. Rumah Sederhana Sehat (RSH) adalah rumah tidak bersusun dengan luas 

lantai bangunan tidak lebih dari 36 meter persegi yang dibangun diatas tanah 

kaveling tidak lebih dari 54 meter persegi. Dilengkapi listrik 450 watt, 

sumber air bersih dan jamban, saran jalan, saluran pembuangan, tempat 

sampah dll. 

3. Ciri-ciri Rumah Sederhana Sehat, ditinjau dari berbagai aspek : 

a. Lokasi 

b. Lingkungan 

c. Pengaturan Ruangan 

d. Bahan Bangunan 

e. Desain 
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Berdasarkan UU No. 1 tahun 2011 (Perumahan dan Kawasan Pemukiman) 

Pasal 1, Ayat :  

17. Perencanaan perumahan mencakup : Rumah Sederhana, Rumah Menengah 

dan Rumah Mewah. 

18.  Perencanaan dan Perancangan rumah dilakukan untuk : 

a. Menciptakan rumah layak huni 

b. Mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan 

pemerintah  

c. Meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur. 

 Dalam peraturan ini tidak dijelaskan kriteria rumah menengah maupun rumah 

mewah. 

Klasifikasi yang diusulkan 

1. Rumah Sangat Sederhana (RSS) 

Adalah rumah tidak bersusun, luas tanah dan banguan umumnya kecil (lebih 

kecil sama dengan 36 meter persegi/54 meter persegi), desain bangunan 

sederhana tanpa perhitungan struktur yang ketat, tanpa mempertimbangkan 

keindahan dan kenyamanan didalam rumah, bahan bangunan yang digunakan 

sangat sederhana tanpa finishing dan dalam proses pembangunan tanpa 

adanya pengawasan yang memadai. 

2. Rumah Sederhana (RS) 

Adalah umumnya rumah tidak bersusun, luas tanah dan banguan umumnya 

sama atau lebih luas dari Rumah Sangat Sederhana (lebih besar sama dengan 

36 meter persegi/54 meter persegi), desain bangunan sederhana tanpa 
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perhitungan struktur yang ketat, tanpa mempertimbangkan keindahan dan 

kenyamanan di dalam rumah, bahan bangunan yang digunakan bahan kelas 

sederhana dan biasanya diadakan finishing. Dalam proses pembangunan 

tanpa adanya pengawasan yang memadai. 

3. Rumah Kelas Menengah 

Ukuran luas tanah dan bangunan lebih besar dari rumah sederhana (lebih 

besar sama dengan 75 meter persegi /120 meter persegi) desain arsitektur 

telah memperhatikan, keindahan dan kenyamanan (tata ruang yang baik, 

mempunyai ruang tamu, ruang keluarga dan ruang makan yang terpisah, 

kamar tidur minimal 3, ada dapur, ada kamar pembantu dan gudang, ada 

garasi mobil untuk 1 mobil, ada halaman/taman), dengan perhitungan struktur 

yang memadai, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan bangunan 

dengan kelas yang baik. Dalam proses pembanguan diadakan pengawasan 

yang memadai. 

4. Rumah Kelas Mewah 

Ukuran luas tanah dan bangunan lebih besar dari rumah kelas menengah 

(lebih besar sama dengan dari 350 meter persegi/600 meter persegi) desain 

arsitektur di samping memperhatikan keindahan/estetika (paduan jenis bahan, 

warna dll) dan kenyamanan (tata ruang yang baik memiliki ruang tamu, ruang 

keluarga dan ruang makan yang terpisah, kamar tidur minimal 4 kamar, ada 

dapur kotor ada dapur bersih, ada kamar pembantu minimal 2 kamar, ada 

gudang, ada garasi mobil untuk minimal 2 mobil, ada ruang khusus seperti 

ruang kerja, perpustakaan dan fasilitas olahraga, ada halaman /taman dll) juga 
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memperhatikan unsur eksklusifitas, struktur banguan diperhitungkan secara 

cermat, bahan banguan yang digunakan adalah bahan bangunan pilihan 

terbaik, dalam proses pembanguan diadakan pengawasan yang sangat ketat 

baik dari sisi arsitektur maupun strukturnya. 

Pengertian Perumahan (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasana 

Wilayah Republik Indonesia No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis 

Pembangunan Rumah Sehat) adalah :  

1. Rumah  

Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian dan sarana 

pembinaan keluarga. Rumah sebagai tempat membina keluarga, tempat 

berlindung dari iklim dan tempat menjaga kesehatan keluarga. 

2. Rumah Sehat 

Rumah sebagai tempat tinggal yang memenuhi ketetapan atau ketentuan 

teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni 

rumah dari bahaya atau gangguan kesehatan, sehingga memungkinkan 

penghuni memperoleh derajat kesehatan yang optimal. 

3. Perumahan  

Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 

4. Permukiman  

Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa 

kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan 
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tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. 

Beberapa perngertian perumahan yang lain :  

1. Menurut UU RI No.4 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat(2), rumah mempunyai arti 

bangunan dan lingkungan tempat tinggal dilengkapi dengan sarana dan 

prasana fasilitas yang memenuhi syarat-syarat guna mendukung kehidupan 

manusia. 

2. Menurut Arthur C.S. ( Housing : Symbol, Structure, Site, 1990), filosofi 

rumah sama dengan tubuh manusia yang membutuhkan penutup berupa 

rumah atau shelter. 

3. Menurut Sam Davis ( The Form of Housing), rumah kemudian akan disebut 

menjadi perumahan apabila menjadi sekumpulan kesatuan diatas petak-petak 

lahan individu atau sebagai kelompok rumah gandeng atau sebagai bangunan 

apartemen. 

4. Menurut Y.B Mangunwijaya ( 1995), rumah memang bisa dianggap mesin, 

alat pengandaan produksi. Tetapi lebih dari itu, rumah adalah citra, cahaya 

pantulan jiwa dan cita-cita kita. Ia adalah lambang yang membahasakan 

segala yang manusiawi, indah dan agung dari dia yang membangunnya; 

kesederhanaan dan kewajaran yang memperteguh hati setiap manusia. Rumah 

memang kita gunakan, namun lebih dari itu, rumah adalah cerminan jiwa 

yang bermartabat. 

5. Standar dan Ketentuan Perumahan : 
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Sebagai wadah kehidupan manusia, rumah dituntut untuk dapat memberikan 

sebuah lingkungan binaan yang aman, sehat dan nyaman. Untuk itulah 

pemerintah dengan wewenang yang dimilikinya memberikan arahan, standar 

peraturan dan ketentuan yang harus diwujudkan oleh pihak pengembang. 

Pembangunan perumahan dapat dilaksanakan oleh pemerintah ataupun 

pihak swasta. Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1992, selain membangun unit 

rumah, pengembangan juga diwajibkan untuk : 

1. Membangun jaringan prasarana lingkungan rumah mendahului pembangunan 

rumah, memelihara dan mengelolanya sampai pengesahan dan penyerahan 

kepada Pemerintah Daerah.  

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan utilitas umum. 

3. Melakukan penghijauan lingkungan. 

4. Menyediakan tanah untuk sarana lingkungan 

5. Membangun rumah  

Lokasi kawasan perumahan harus memenuhi beberapa persyaratan antara 

lain :  

1. Tidak terganggu oleh polusi (air, udara dan suara) 

2. Dapat disediakan air bersih (air minum)  

3. Memberikan kemungkinan untuk perkembangan pembangunannya. 

4. Mempunyai aksesbilitas yang baik. 

5. Mudah dan aman mencapai tempat kerja. 

6. Tidak berada dibawah permukaan air setempat  

7. Mempunyai kemiringan yang rata. 
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Dalam menentukan lokasi kawasan perumahan harus pula diperhatikan 

segi-segi seperti adanya tempat-tempat keramat/bersejarah dan penghidupan 

penduduknya. 

Selain itu, pembangunan diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang 

wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

2.6 Analisis Regresi Regresi 

Analisis Regresi pertama kali diperkenalkan oleh Francis Galtom pada tahun 

1886. Analisis Regresi merupakan analisis ketergantungan dari satu variabel 

bebas terhadap satu variabel terikat (Suliyanto, 2011). 

Multiple Linear Regression adalah salah satu teknik multivariat yang 

digunakan untuk mengestimasi hubungan antara satu variabel dependen metrik 

dengan satu himpunan variabel independen metrik atau non metrik. Dengan 

analisis regresi majemuk peneliti dapat mengestimasi dan atau memprediksi nilai 

rata-rata (populasi) satu variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel 

independen. Analisis regresi akan menghasilkan sebuah persamaan/model regresi. 

Analisis regresi majemuk berbeda dengan analisis kerelasi yang hanya 

menghasilkan nilai korelasi. Pada analisis korelasi, yang dianalisis ialah 

keberadaan hubungan tersebut, sedangkan pada analisis regresi majemuk yang 

dianalisis adalah seberapa besar pengaruh suatu variabel (selanjutnya disebut 

variabel independen) terhadap variabel lainnya (selanjutnya disebut variabel 

dependen). 
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Sebagai contoh analisis regresi, yaitu seorang peneliti menduga bahwa tingkat 

penjualan produk tertentu dipengaruhi oleh jumlah dana periklanan, jumlah 

salesman yang dikerahkan dan jumlah outlet yang tersebar disetiap tempat. Untuk 

keperluan studinya ini, peneliti memanfaatkan analisis regresi majemuk yaitu 

dengan menempatkan tingkat penjualan sebagai variabel dependen metrik dan 

ketiga variabel lainnya sebagai variabel independen metrik. 

Peneliti akan memperoleh suatu model regresi yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan dan memprediksin variansi tingkat penjualan yang dipengaruhi oleh 

ketiga variabel independen tersebut (Teguh Anas, 2015). 

Istilah lain variabel bebas dan terikat ada beberapa macam, namun pada 

prinsipnya variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. 

Ditinjau dari jumlah variabel independen, terdapat dua macam analisis linier. 

1. Regresi Linier Sederhana: Analisis Regresi dengan satu Independent 

variable, dengan persamaan umum: 

Y=a+b1X1+e 

Dimana: 

Y = Dependent Variable 

a = Konstanta 

b1X1 = Koefisien Regresi  

e = Residual/Eror 

2. Regresi Linier Berganda:Analisis Regresi dengan dua atau lebih 

Independent Variable, dengan persamaan umum: 

Y=a+b1X1+b2X2+...+bnXn+e 
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Dimana: 

Y = Dependent Variable 

a = Konstanta 

b1X1 = Koefisien Regresi  

b2X2 =Koefisien Regresi dst. 

e = Residual/Eror 

 Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi nilai dependent 

variable (Y),  juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh 

dependent variable (X) terhadap Dependent Varible (Y). Teknik estimasi analisis 

regresi menggunakan metode kuadrat terkecil Ordinary Least Squares (OLS) yang 

pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friederich Gauss, inti metode OLS adalah 

mengestimasi suatu garis regresi dengan cara meminimalkan jumlah dari kuadrat 

eror setiap observasi terhadap garis tersebut (Ghozali, 2001). 

2.6.1 Asumsi Analisis Regresi Linier 

1. Uji Anova 

Kreteria pengujiannya adalah: 

a. Jika nilai signifikansi > 0.05 maka keputusannya adalah terima H0 atau 

variabel independent secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependent. 

b. Jika nilai signifikansi < 0.05 maka keputusannya adalah tolak H0 atau 

variabel dependent secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependent. 
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2. Uji t 

 Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel indpenden secara 

invidual dalam menerangkan variasi variabel dependen ( Imam Ghozali,2007). 

Hipotesis akan diuji dengan taraf nyata a=5 persen 

H0 : b = 0 ( tidak ada pengaruh antara variabel independen secara individu 

terhadap variabel dependen ) 

H1 : b > 0 ( ada pengaruh positif antar variabel independen secara individu 

terhadap variabel dependen ) 

Dasar pengambilan keputusan dapat dengan dua cara : 

a. Dengan membandingkan t hitung dan t tabel. 

 Apabila t hitung > t tabel, maka ada pengaruh antara variabel X 

masing-masing dengan variabel Y.( H0 ditolak dan H1 diterima) 

 Apabila t hitung < t tabel, maka tidak ada pengaruh antara variabel X 

masing-masing dengan variabel Y. ( H0 diterima dan H1 ditolak) 

b. Dengan menggunakan angka signifikasi  

 Apabila angka signifikasi < 0.05 maka H1 diterima. 

 Apabila angka signifikasi > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

3. Uji Asumsi 

1. Normalitas 

 Uji normalitas pada analisis regresi dimaksud untuk menguji apakah nilai 

residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan 

pengertian uji normalitas disini tidak dilakukan per variabel (univariate) tetapi 

hanya terhadap nilai residualnya. 
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 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal. 

 Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal. Sedangkan dasar 

pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah :  

a. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji One sample Kolmogrov-smirnovdengan 

menggunakan taraf signifikasi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal 

jika signifikasi lebih besar dari 5% atau 0,05. 

b. Jika data meyebar jauh dari diagonal dan/tidak mengikuti arah garis dagonal 

atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. (Imam Ghozali, 2007). 

2. Non-multikolinieritas 

 Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independent. 

Model regresi yang baik adalah model regresi dimana tidak terjadi 

multikolinieritas atau hubungan antar variable independent. Uji asumsi 

multikolinieritas tidak perlu dilakukan pada analisis regresi linier sederhana. 

 

Singgih Pangestu Widdyanto, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Nilai Pasar Rumah Tingal di 
Kelurahan Baloi Permai. 
UIB Repository ©2019



22 
 

                    Universitas Internasional Batam 
 

3. Non-heteroskedastisitas (homoskedastisitas) 

 Heteroskedastistas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak 

sama (konstan). Sebaliknya, jika varian pada variabel model regresi memiliki nilai 

yang sama (konstan) maka disebut homoskedastistas. 

 Uji Homoskedastisitas dapat diuji melalui dua cara, yaitu secara visual dan 

secara empiris. Pengujian secara visual dapat dilihat pada scratter plot seperti 

diatas. Scatter plot adalah plot antara nilai predicted value (yang merupakan 

representasi dari independent variable) dengan nlai residualnya. 

 Suatu model dikatakan tidak memiliki masalah heteroskedastisitas jika titik-

titik pada scatter plot tidak membentuk pola tertentu, seperti menyebar, 

menyempit atau membentuk garis linier, dan berada di atas dan di bawah angka 

nol. Berdasarkan gambar terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu, 

serta berada di atas dan di bawah angka nol. 

4. Non-autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi 

linier pada korelasi antara residual pada priode t dengan kesalahan pada priode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lain. Oleh karena itu uji asumsi autokorelasi tidak perlu dilakukan pada 

data cross-section. 

Asumsi-asumsi tersebut harus di uji untuk memastikan bahwa data yang 

digunakan telah memenuhi asumsi analisis regresi. 
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2.7 Variabel Dummy 

 Dalam regresi, kita mengenal istilah variabel dependen (terikat) dan 

variabel independen (bebas), dimna variabel dependen dipengaruhi oleh variabel 

independen.  Dalam konteks ini, variabel dependen pada dasarnya tidak hanya 

dapat dipengaruhi oleh variabel independen kuantitatif, tetapi juga dimungkinkan 

oleh variabel kualitatif. 

 Untuk melakukan analisis regresi dimana sebuah variabel dependen 

dipengaruhi oleh variabel independen yang bersifat kualitatif maka digunakan 

analisis regresi variabel variabel tidak bebas. Cara untuk memasukkan variabel 

dependen kualitatif ke dalam model regresi adalah dengan cara 

mengkuantitatifkan variabel kualitatif terdahulu. 

 Untuk mengkuantitatifkan atribut variabel kualitatif, dibentuk variabel 

dummy dengan nilai 1 dan 0. Jadi, inilah yang dimaksud dengan variabel dummy 

tersebut. Nilai 1 menunjukan adanya ciri kualitas, sedangkan nilai 0 menunjukkan 

tidak adanya ciri kualitas tersebut. Jika variabel kualitatif tersebut terdiri dari lebih 

dari dua kategori, jumlah variabel dummy yang dibentuk harus sebanyak n-1, 

dimana n adalah banyaknya kategori variabel tsb. (Suliyanto, 2011). 

 Langkah-langkah analisis pada regresi dengan variabel dummy pada 

dasarnya hampir sama dengan analisis regresi berganda. Namun ada perbedaan 

yaitu pada uji asumsi dan interpretasi output. 
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2.8  Variabel Data 

Variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ada dua komponen dasar yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam 

menafsirkan harga rumah secara rasional (Surowiyono, Tutu TW, 2007:101), 

yaitu :  

1. Harga tanah  

a. Dokumen Tanah. 

Hal ini menyangkut surat tanah, apakah berupa Sertifikat atau Girik (surat 

kecil). Sertifikat itu sendiri ada yang berupa Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat 

Hak Guna Bangunan. Dengan setatus yang berbeda-beda maka harga tanah pun 

juga akan berbeda-beda. 

b.  Lokasi tanah    

Dalam hal ini tidak membandingkan lokasi dipinggir kota dan ditengah kota 

yang harganya sudah pasti berbeda. Tetapi lokasi tanah yang terkait dengan NJOP 

(Nilai Jual Obyek Pajak). Misalnya pada suatu kawasan banyak terdapat NJOP 

yang sama tetapi harga jual tanahnya berbeda untuk seluruh kawasan tersebut. 

Karena dalam kawasan itu ada tanah yang terdapat dalam gang dan ada yang 

ditepi jalan besar. Contoh lain, ada tanah yang terdapat pada lokasi yang sama 

tetapi salah satu tanah yang dimaksud kondisinya ada dibawah permukaan jalan, 

jadi sebelum dibangun harus diuruk dulu. Sehingga harganya lebih murah padahal 

menurut NJOP mempunyai nilai yang sama. 

X1 : harga tanah berpengaruh positif terhadap nilai pasar. 

 

Singgih Pangestu Widdyanto, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Nilai Pasar Rumah Tingal di 
Kelurahan Baloi Permai. 
UIB Repository ©2019



25 
 

                    Universitas Internasional Batam 
 

2. Harga bangunan 

 Fenomena desain bangunan tema arsitektur perumahan memang menjadi 

tren yang berkembang pesat pada masa kini, hingga masing-masing perumahan 

selalu tampil dengan desain bangunan tema tertentu untuk mengembangkan 

lingkungannya. Perkembangannya desain arsitektur perumahan masa kini muncul 

sebagai sebuah komoditi konsumsi manusia sehingga terjadi perubahan makna 

fungsi hunian rumah tinggal yang dapat dikembangkan ruang-ruangnya 

bertambah pada kenyamanan, keamanan, kebanggan dan keindahan yang akan 

ditempati. 

Fenomena bangunan tematik berawal dari semakin tipisnya batas ruang 

dan waktu diera teknologi informasi sehingga kita bisa melihat karya-karya 

arsitektur ditempat yang berbeda hanya dengan berupa visualisasi gambar, hal ini 

membuat sumber-sumber ide dapat diambil dari mana saja. Namun sampai sejauh 

mana makna yang ingin ditampilkan perancang melalui visualisasi bangunan. 

Gelombang arsitektur tematik dalam desain urban memang mempengaruhi 

perilaku masyarakat, dimana berbagai ragam artefak fisik karya arsitektur yang 

dilepas begitu saja dari konteks ruang geografis dan waktu kemudian direproduksi 

sebagai komoditas yang saat ini banyak digunakan sebagai tema keseharian dalam 

kompleks perumahan urban. Namun sampai sejauh mana makna yang ingin 

ditampilkan perancang melalui visualisasi bangunan tersebut sampai kepada 

penggunaanya, diperlukan wawasan yang lebih luas tentang pentingnya 

pemahaman bahwa perencangan harus kembali kepada manusia sebagai 

penggunanya, bila kita mengingat kembali teori Vitruvius tentang venustas yang 
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berarti keindahan, memang pengertian keindahan luas sekali yang didalamnya 

terdapat ekspresi, proporsi, dan komposisi yang pada prinsipnya masih tergantung 

dari persepsi pengamatannya seperti yang dikatakan Raskin (1954). 

Faktor untuk mempertimbangkan desain rumah yaitu dengan 

memperhatikan bentuk denah rumah, luas lahan/ luas bangunana, tampak rumah. 

Yang perlu menjadi perhatian adalah :  

1. Kemungkinan pengembangan rumah (luasan tanah yang besar memberikan 

konsumen berbagai pilihan untuk memperluas rumah) 

2. Perhatian luas setiap ruangan (bisa dengan leluasa menata interior ruangan) 

3. Tampak rumah (membuat rumah bisa tampil unik, menarik dan 

merepresentasikan jati diri) 

4. Kapasitas rumah dan jumlah orang yang akan tinggal 

5. Perawatan berkala terhadap rumah anda.  

Sebagai pembeli atau konsumen tentu akan merasa puas apabila mendapatkan 

kondisi rumah seperti yang diinginkan apalagi sesuai dengan gambar pada 

brosur. Bangunan untuk rumah sehat pada perumahan biasanya terdapat dua 

tipe yakni standar dan peningkatan mutu. Maksud tipe standar :  

6. Memiliki lantai dengan perkerasan semen 

7. Dinding bata/batako belum dilakukan finishing/ cat dinding 

8. Atap genteng dengan warna standar 

9. Memilki sambungan listrik 

10. Memiliki sumber air bersih 
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11. Memiliki saluran pembungan air kotor dan septic tank.  

Sedangkan untuk tipe peningkatan mutu perbedaanya hanya terletak pada  

12. Lantai sudah ditingkatkan menjadi keramik 

13. Dinding sudah ditingkatkan dengan finishing cat dinding 

14. Kamar mandi/wc sudah memakai lantai dan dinding keramik 

15. Atap genteng sudah memakai warna tertentu . 

Kualitas bahan bangungan dan desain bangunan menjadi pertimbangan 

konsumen karena kualitas yang baik akan memberikan ketahanan dan 

kenyamanan dalam rumah, serta desain bangunan yang sesuai dengan kriteria 

konsumen akan berpengaruh terhadap harga rumah itu dan akhirnya 

mempengaruhi keputusan pembelian akan rumah tersebut, seperti dikutip dari 

hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Efendi (1996). 

1. Permanensi bangunan 

Permanensi bangunan dibagi menjadi empat, yaitu bangunan tidak permanen, 

semi permanen, permanen, monumental. 

2. Usia bangunan 

Semakin tua usia sebuah bangunan atau rumah maka akan semakin murah 

harganya. Karena dianggap ada penyusutan (4% per tahun). Nilai penyusutan 

ini bisa berubah, semakin terawat sebuah rumah, maka nilai penyusutannya 

akan semakin kecil dan begitu juga sebaliknya . 

3. Bentuk dan ukuran bangunan  

Dari segi bentuk, sebaiknya konsumen menilai bentuk bukan dalam arti model 

saja, tetapi juga perorganisasian ruang. Dalam arti, apakah sudah sesuai dengan 

Singgih Pangestu Widdyanto, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Nilai Pasar Rumah Tingal di 
Kelurahan Baloi Permai. 
UIB Repository ©2019



28 
 

                    Universitas Internasional Batam 
 

kebutuhan atau belum. Dari segi ukuran sudah bisa dipastikan bahwa semakin 

besar sebuah rumah maka harga akan semakin tinggi . tetapi untuk rumah yang 

luasnya sama harganya bisa berbeda-beda tergantung jumlah pembagian ruang 

didalamnya. 

Seperti dikutip dari penelitian Muhammad Taufik & Eduardus Tandelilin 

(2007) bahwa harga merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. Hasil tersebut sejalan dengan hasil studi sebelumnya (Rahmawati, 

2005) yaitu bahwa transaksi suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat 

harganya. Dan juga hukum permintaan yang menyatakan bahwa semakin rendah 

harga barang maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut, 

ataupun sebaliknya ( Arsyad, 1997 : 22). 

X2 : Harga bangunan berpengaruh positif terhadap nilai pasar. 

3. Lokasi 

Menurut Sudharto P. Hadi (2005:104) tahapan dalam pengembangan 

permukiman secara garis besar dibagi kedalam tahap perencanaan awal dan pada 

tahap operasional (ketika pemukiman telah mulai dihuni). Dilihat dari sisi 

lingkungan, setidaknya ada dua persoalan yang muncul ketika letak pembangunan 

permukiman telah diputuskan. 

Pertama, apakah daerah tersebut layak secara ekologis, karena banyak 

permukiman yang dibangun didaerah yang seharusnya menjadi daerah konservasi 

seperti didaerah perbukitan atau daerah resapan air. Sehingga menimbulkan banjir 

dan kurangnya candangan air tanah. 
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Kedua, permukiman yang dibangun oleh suatu badan usaha (real estate) 

hampir seluruhnya menempati daerah pinggiran kota. Menurut Leaf (1995) 

kondisi ini dianggap memperburuk dampak lingkungan di perkotaan. Karena 

menciptakan penghuni kota yang bergantung pada alat transportasi kendaraan 

bermotor, terutama mobil. 

 UU No 4 Tahun 1992 dan PP No 29 Tahun 1986 tentang ketentuan pokok 

pengolahan lingkungan merupakan salah satu sarana untuk melakukan 

pencegahan terhadap suatu rencana kegiatan, misalnya proyek yang mungkin 

dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam undang-undang tersebut 

pengolahan lingkungan hidup diwajibkan berpegang pada azas pelestarian 

lingkungan yang serasi dan seimbang bagi peningkatan kesejahteraan manusia. 

Hal ini berarti kegiatan pembangunan proyek dan pengoperasian untik hasil 

proyek harus berpatokan pada wawasan lingkungan. Untuk mencapai maksud 

tersebut diusahakan dengan cara sebagai berikut (Soeharto, Iman, 1996 : 371) :  

a. Memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan lokasi proyek dan alam 

disekitarnya  

b. Mengelola penggunaan sumber daya secara bijaksana dengan merencakan, 

memantau, dan mengendalikan secara bijaksana. 

c. Memperkecil dampat negatif dan memperbesar dampak positif. 

Dua hal penting yang perlu diperhatikan sebagai dasar pertimbangan lokasi 

(Surowiyono, Tutu TW, 2007:13) adalah kondisi lingkungan secara geografis dan 

kondisi lingkungan menurut kebutuhan strategis. 
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1)  Secara geografis 

Setidaknya ada tiga hal pokok yang dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan untuk mencegah resiko besar yang dapat terjadi, yaitu :  

a)  Kelengkapan administarsi 

b) Kondisi geografi 

c)  Kondisi geologi 

2)  Kebutuhan strategis 

a)  Kebutuhan kepala keluarga 

b)  Kebutuhan ibu rumah tangga 

c)  Kebutuhan untuk anak  

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Muhammad Taufik & Eduardus 

Tandelilin (2007) menyatakan bahwa lokasi merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi permintaan perumahan, apakah lokasi tersebut berada dipusat 

kota, dekat dengan sarana pendidikan atau tempat bekerja. Semakin strategis 

lokasi perumahan tersebut maka semakin tinggi nilai pasar rumah tinggal tersebut. 

X3: lokasi berpengaruh positif terhadap nilai pasar.  

4. Lingkungan   

Dalam AMDAL di Negeri Belanda, istilah lingkungan digunakan menurut 

dua pengertian. Dalam peraturan perundangan lingkungan diberi arti “keseluruhan 

air, tanah, udara, manusia, hewan, tumbuhan, barang beserta nasabah antar 

masing-masing” (Anon, 1987). 

Di dalam ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,lingkungan 
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hidup adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk 

hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup 

lainnya”. 

Pengertian ini mirip dengan yang digunakan dalam peraturan perundangan 

Negeri Belanda dan menyiratkan pengertian ekosistem. 

Dengan demikian maka pengelolaan lingkungan bermakna pengaturan 

keadaan komponen lingkungan masing-masing dan saling nasabahnya untuk 

memperoleh maslahat sebaik-baiknya secara berkelanjutan bagi perikehidupan 

manusia. Menurut tinjauan produksi, istilah lingkungan dapat dipadankan dengan 

istilah lahan. Lahan ialah keseluruhan lingkungan alamiah dan budaya yang di 

dalamnya dilangsungkan kegiatan berproduksi (Shoper & Baird, 1978). 

Beberapa faktor yang menjadi bagian penting dalam merespon iklim tropis 

dalam perancangan perumahan adalah : 

1. Perbandingan ruang terbuka (area hijau) dan ruang tertutup yang ideal                                             

Fungsi dari area hijau ini untuk mengurangi panas matahari pada  

lingkungan dan juga sebagai barier terhadappolusi udara sehingga kualitas 

udara dalam lingkungan dapat dijaga. 

2. Desain penataan rumah pada master plan perumahan juga menjadi bagian 

yang bisa membantu merespon iklim tropis, misalnya dengan 

memperhatikan garis edar matahari, maka penataan kapling rumah dibuat 

dengan orientasi utara-selatan (cara ini mampu mengurangi beban rumah 

dalam mengatasi panas matahari yang berlebihan). 
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3. Desain arsitektual rumah tinggal yang merespon tren gaya terkini sesuai 

dengan permintaan pasar tetapi juga tetap merespon kondisi iklim dengan 

melakukan beberapa penyesuaian desain. 

Beberapa kriteria jenis lingkungan yang baik untuk dihuni :  

 Pepohonan atau taman lingkungan (green area). Tentunya akan lebih 

nyaman bila lingkungan tempat tinggal asri, teduh sehingga tidak 

panas, ingatlah bahwa pepohonan yang lebat dan tinggi merupakan 

barier (penghalang) yang baik terhadap polusi debu. 

 Lebar jalan masuk perumahan dan lebar jalan lingkungan, jalan yang 

lebar memberikan kemudahan sirkulasi berkendara, dan setidaknya 

tidak perlu was-was saat berkendara  

 Kepadatan lalu lintas di lingkungan perumahan dan didepan rumah. 

Berpengaruh terhadap tingkat kebisingan dan keamanan. Bisa jadi 

tidak bisa tidur dengan tenang karena berisik dan anak tidak leluasa 

bermain sepeda. 

 Sarana dan Prasarana pendukung. Bisa jadi perumahan yang dilirik 

tidak menyediakan sarana – sarana pendukung seperti ; kompleks 

pertokoan, pusat kebugaran, tempat rekreasi, dan lainnya. Hal ini 

dapat menjadikan konsumen toleransi bila didaerah sekitar perumahan 

ada tempat – tempat pendukung yang memenuhi kebutuhan lebih baik 

Menurut Hall et,al (2000) ukuran yang sering digunakan indikator - 

Indikator lingkungan yang baik yaitu terkait dengan kondisi jalan dan 

lingkungan ketetanggaan hidup (liveable), penataan bangunan, 
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kepadatan lingkungan, integrasi aktivitas berhuni, tempat kerja, 

belanja, umum, spiritual, dan rekreasi. Indikator-indikator tersebut 

berpengaruh terhadap rumah yang akan dihuni. Dalam penelitian Adib 

Abadi (2001) faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penting 

yang memengaruhi nilai pasar rumah tinggal. 

X4 : Lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai pasar 
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