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Kata Kunci: Aksesibilitas, Atribut Fisik, Fasilitas Publik, Nilai Properti Dan 

Preferensi Bermukim 
Pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi di kota besar menyebabkan 

semakin padatnya penduduk kota sehingga perkembangan kepemilikan rumah 
dewasa ini tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal 
saja, namun juga telah menjadi suatu alternatif investasi yang cukup menarik  
terutama pemukiman seperti halnya di Kota Semarang. Kota Semarang sebagai 
Ibukota Propinsi Jawa Tengah memiliki 207 (dua ratus tujuh) Perguruan Tinggi, 
terdiri dari 5 (lima) Perguruan Tinggi Negeri dan 202 (dua ratus dua) Perguruan 
Tinggi Swasta, maka dengan keberadaan beberapa Perguruan Tinggi tersebut 
selanjutnya dapat diprediksi memiliki pengaruh positif terhadap lingkungannya, 
salah satunya yaitu dapat meningkatkan nilai properti.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh aksesibilitas, atribut fisik, fasilitas publik, dan nilai properti 
terhadap  preferensi bermukim disekitar kampus Universitas Negeri Semarang baik 
secara parsial maupun bersama-sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pemilik properti disekitar 
kampus UNNES  Semarang  sejumlah 832  unit dan diambil sampel sejumlah 90 
pemilik properti di sekitar kampus Universitas Negeri Semarang dengan teknik 
pengambilan sampel acak proposional (propotional random sampling). Kemudian  
data yang terkumpul melalui kuesioner dilakukan uji validitas dan reliabelitas 
dilanjutkan dengan analisis melalui analisis regresi berganda. 

Hasil analisis menunjukkan baik secara kebersamaan maupun parsial 
(aksesibiitas, atribut fisik, fasilitas dan nilai properti) berpengaruh signifikan 
terhadap preferensi bermukim di sekitar Kampus Universitas Negeri Semarang. Ke 4 
(empat) variabel tersebut hanya mampu menjelaskan perubahahan variasi preferensi 
bermukim sebesar 40,1%. Dari ke 4 variabel bebas, variabel nilai properti 
merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap preferensi bermukim 
(beta=0,338), kemudian fasilitas (beta=0,299) dan atribut fisik (beta=0,222),  dan 
yang paling kecil pengaruhnya terhadap preferensi bermukim  adalah aksesibilitas 
(beta=0,1,84). 

Disarankan untuk meningkatkan preferensi bermukim bagi pengembang 
hendaknya mendesain bangunan dengan memperhatikan harga yang relatif murah 
dan fasilitas publik yang memadai, kedekatan dengan pendidikan/kampus, pusat 
perbelanjaan, pusat aktivitas (kerja) dengan kata lain aksesibilitas yang mudah akan 
meningkatkan nilai properti dan pada akhirnya akan mendorong untuk memilih 
bermukim. Bagi  peneliti lain untuk mengeksplorasi 59,9% variabel bebas yang 
belum dapat terdeteksi oleh model yang dicobakan dalam studi ini, sehingga di dapat 
informasi yang lebih akurat tentang preferensi bermukim. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Tanah sebagai salah satu faktor produksi, mempunyai sifat yang unik dan 

posisinya sangat penting dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Arti 

penting dari posisi tersebut, disebabkan oleh karena semua aktifitas kehidupan 

dan kebudayaan manusia serta institusinya terletak di atas tanah. Keunikan tanah 

adalah jika dilihat secara fisik, jumlah luasnya tetap dan tidak dapat diproduksi 

maupun direproduksi oleh manusia, sedangkan letak lokasinya tidak dapat 

dipindahkan. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berkepentingan atas 

segala macam penggunaan tanah, maka jumlah tanah yang diperuntukan untuk 

rumah tinggal terus meningkat.  Lingkungan pemukiman merupakan ruang yang 

terluas digunakan dalam sebuah kota, oleh karena itu sangat penting peranannya 

dalam membentuk tata ruang kota.  

Penggunaan lahan untuk pemukiman, merupakan faktor utama dalam 

pertumbuhan atau perluasan suatu Kota dan sejalan juga dengan pertumbuhan 

penduduk. Di mana kota yang mempunyai pertumbuhan penduduknya sangat 

tinggi akan membutuhkan penggunaan tanah untuk perumahan dengan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi pula. 

Pada awalnya waktu kota mulai tumbuh di sekitar pusat kegiatan kota 

(CBD=Central Busines Distric), maka pemukiman penduduk juga terlihat pada 
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kawasan kegiatan kota tersebut, Menurut Alonso (1965) dalam Yunus, 2000: 58), 

oleh karena adanya perubahan teknologi yang cepat di bidang transportasi dan 

komunikasi telah mendorong terjadinya perpindahan penduduk ke luar kota, 

meningkatnya standar hidup pada golongan masyarakat yang semula tinggal di 

dekat pusat kota dan disertai dengan menurunnya kualitas lingkungan pemukiman 

di sana memperkuat dorongan penduduk untuk pindah ke daerah-daerah pinggiran 

kota yang mempunyai kualitas lingkungan pemukiman yang lebih baik. 

Kawasan pemukiman baru, yang kebanyakan terletak jauh dari pusat 

kegiatan kota yang sudah ada, tidak lagi sekedar merupakan suatu kumpulan 

rumah tinggal atau sekedar suatu komplek perumahan tetapi sudah merupakan 

suatu kota. Di mana sebagian besar kegiatan para penghuni, kecuali mungkin 

mencari nafkah, diharapkan bisa dilakukan di kawasan hunian tersebut, seperti 

melakukan berbagai macam olahraga, belanja kebutuhan sehari-hari sampai ke 

sekolah dan kemudian setelah kawasan hunian tersebut matang, biasanya baru 

dibangun kawasan bisnis. 

Pemukiman pada garis besarnya terdiri dari berbagai komponen 

(Sinulingga, 1999 dalam Endaryono, 2005:12), yaitu :  

1. Lahan atau tanah yang diperuntukkan untuk pemukiman itu. 

2. Prasarana pemukiman, yaitu jalan lokal, drainase, saluran air kotor, saluran air 

bersih serta jaringan listrik dan telepon, yang semuanya juga turut menentukan 

kualitas pemukiman.  

3. Perumahan (tempat tinggal) yang dibangun.  
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4. Fasilitas umum dan fasilitas sosial (kadang disebut fasilitas kota), yaitu 

pendidikan, kesehatan, peribadatan, lapangan bermain dan lain-lain dalam 

lingkungan pemukiman itu. 

Hakekat pemukiman hanya dapat diungkap maknanya apabila dikaitkan 

dengan manusia yang menempatinya. Sebuah rumah tidak hanya dapat dilihat 

sebagai instrumen tempat tinggal belaka, tetapi fungsinya dapat dilihat sebagai 

hubungan struktural pada suatu kawasan yang mana bentuk, kualitas dan lokasi 

perumahan merupakan perwujudan status sosial ekonomi bagi mereka yang 

menempatinya  (Nyoto, 1997 : 10). 

Perumahan tidak hanya mencakup mengenai arti rumah, melainkan 

meliputi segala kelengkapan fasilitas pendukungnya, seperti kondisi sanitasi 

perumahan, aksesibilitas ke tempat umum, fasilitas yang ada di dalam dan di luar 

rumah dan lain sebagainya. Hakekat manusia sebagai mahluk sosial, berarti selalu 

berupaya untuk bersama dengan orang lain. Berawal dari keadaan tersebut, maka 

terbangunlah sejumlah rumah pada lokasi tertentu yang kemudian disebut 

pemukiman. 

Daya tarik lokasi pemukiman merupakan karakteristik yang unik di mana 

karakteristik ini sama sekali tidak dibentuk oleh penghuni rumah tinggal 

perseorangan secara individu, tetapi disebabkan oleh faktor eksternal dari 

lingkungan pemukiman di daerah tersebut. Pada umumnya orang yang akan 

membeli rumah akan selalu rnemulai dengan pertanyaan tentang lokasi dan tanah 

atau rumah tersebut.  
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Pertanyaan ini tidak saja terjadi pada pembelian rumah yang akan 

dipergunakan sebagai rumah tinggal, namun demikian juga apabila pembelian itu 

untuk kegiatan usaha seperti toko, rumah makan dan lainnya. Hal ini terkait 

dengan sifat dari tanah yang tidak dapat berpindah atau dipindahkan (immobile) 

sehingga dapat dikatakan bahwa lokasi merupakan faktor utama penentuan pilihan 

dalam pembelian properti (rumah). 

Pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi di kota besar menyebabkan 

semakin padatnya penduduk kota sehingga perkembangan kepemilikan rumah 

dewasa ini tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat 

tinggal saja, namun juga telah menjadi suatu alternatif investasi yang cukup 

menarik  terutama pemukiman seperti halnya di Kota Semarang. Kota Semarang 

sebagai Ibukota Propinsi Jawa Tengah memiliki 207 (dua ratus tujuh) Perguruan 

Tinggi, terdiri dari 5 (lima) Perguruan Tinggi Negeri dan 202 (dua ratus dua) 

Perguruan Tinggi Swasta, maka dengan keberadaan beberapa Perguruan Tinggi 

tersebut selanjutnya dapat diprediksi memiliki pengaruh positif terhadap 

lingkungannya, salah satunya yaitu dapat meningkatkan nilai properti.  

Universitas Negeri Semarang (UNNES) semenjak berpindah lokasi ke 

Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, merupakan faktor 

eksternalitas positif terhadap harga tanah sekitar kampus. Setiap tahunnya 

Universitas Negeri Semarang menarik pendatang baru khususnya mahasiswa, 

yang kini berjumlah 12.889 mahasiswa (Kecamatan Gunung Pati dalam Angka, 

2006). Disisi lain para pemilik rumah disekitar lokasi kampus memperoleh 

manfaat yang besar dengan kedatangan para pendatang/mahasiswa. Mereka 
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merespon permintaan mahasiswa dengan menyediakan berbagai fasilitas yang 

diperlukan seperti asrama mahasiswa (kamar kos), warung makan, fotokopi, rental 

komputer, laundri dan sebagainya.  

Kondisi ini menjadikan para pemilik rumah merasakan lahannya menjadi 

produktif, yang memberi efek samping mendorong nilai pasar tanah naik.  

Semakin besar peluang yang diberikan oleh properti untuk menghasilkan 

keuntungan maka semakin tinggi nilainya. Rumah yang terletak dalam lingkungan 

kampus perguruan tinggi memiliki kegunaan selain sebagai tempat tinggal bagi 

pemiliknya juga sebagai sarana untuk menyediakan berbagai sarana yang 

dibutuhkan mahasiswa, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat pemenuhan 

kebutuhan lainnya. 

Menurut Sirmans (1995: 27) pemilik  properti membayar harga properti 

selain untuk memperoleh hak memanfaatkan ruang fisik properti juga berbagai 

fasilitas yang menyertai properti tersebut. Arti perumahan tidak hanya mencakup 

mengenai arti rumah, melainkan meliputi segala kelengkapan fasilitas 

pendukungnya, seperti kondisi sanitasi perumahan, aksesibilitas ke tempat umum, 

fasilitas yang ada di dalam dan di luar rumah dan lain sebagainya.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka harga properti menjadi sangat 

dipengaruhi terhadap lokasi di samping kualitas lingkungan dan fasilitas 

pemukiman yang dimilikinya. Di mana kenyataan saat ini, jarak suatu lokasi ke 

pusat kota atau CBD (Central Busines Distric) sudah bukan satu-satunya faktor 

yang mempengaruhi harga jual properti.  
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Suatu lokasi walaupun jauh dari pusat kota atau pusat kawasan bisnis 

harga tanahnya terkadang lebih tinggi daripada yang letaknya relatif lebih dekat 

ke pusat kota atau ke pusat kawasan bisnis. Seperti harga tanah yang berada di 

Kampus Undip Semarang (Tembalang) maupun Unnes Semarang  (Sekaran) 

dimana kampus ini terletak jauh dari pusat kota, namun harga tanah jauh lebih 

mahal dibandingkan tempat lain yang jaraknya relatif sama dengan pusat kota. 

 Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa Universitas Negeri 

Semarang sedangkan bangunan yang diperuntukan bagi rumah tinggal 

peningkatannya tidak signifikan sehingga terlihat adanya fenomena meningkatnya 

permintaan terhadap properti untuk rumah tinggal disekitar kampus Universitas 

Negeri Semarang. Ini menimbulkan fenomena nilai properti untuk rumah tinggal 

disekitar Kampus Universitas Negeri Semarang menjadi sesuatu yang menarik 

untuk diteliti.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu dilakukan penelitian mengenai: 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Preferensi Bermukim 

Di Perumahan Sekitar Kampus Universitas Negeri Semarang”  

1.2. Perumusan Masalah 

Adanya fenomena meningkatnya permintaan terhadap properti untuk 

rumah tinggal disekitar kampus Universitas Negeri Semarang. Ini menimbulkan 

nilai properti untuk rumah tinggal disekitar Kampus Universitas Negeri Semarang 

di atas wajar padahal kualitas lingkungan dan fasilitas pemukiman yang 

dimilikinya sangat minim.  

 



7 
 

 
 

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah  aksesibilitas  berpengaruh positif  terhadap  preferensi bermukim 

disekitar kampus Universitas Negeri Semarang? 

2. Apakah atribut fisik berpengaruh positif terhadap preferensi bermukim 

disekitar kampus Universitas Negeri Semarang? 

3. Apakah  fasilitas publik  berpengaruh positif terhadap  preferensi bermukim 

disekitar kampus Universitas Negeri Semarang? 

4. Apakah  nilai properti  berpengaruh positif terhadap  preferensi bermukim 

disekitar kampus Universitas Negeri Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas  terhadap  preferensi bermukim 

disekitar kampus Universitas Negeri Semarang. 

2. Untuk mengetahui  atribut fisik  terhadap  preferensi bermukim disekitar 

kampus Universitas Negeri Semarang. 

3. Untuk mengetahui  pengaruh fasilitas publik terhadap  preferensi bermukim 

disekitar kampus Universitas Negeri Semarang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh nilai properti terhadap preferensi bermukim 

disekitar kampus Universitas Negeri Semarang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis  

Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori baru tentang preprensi 

konsumen berkaitan khususnya yang ada hubungannya dengan property yaitu 

pilihan bermukim. 

2. Praktis 

a. M

asukan bagi  pengembang dalam dalam rangka mencari solusi baru 

menyediakan rumah bagi konsumen. 

b. M

emberikan tambahan informasi atau referensi bagi pembaca, peneliti 

selanjutnya dan yang berkepentingan terhadap penelitian di bidang yang 

sejenis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Permukiman 

Menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman, Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

menyatakan bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan 

prasarana dan sarana lingkungan, sedangkan permukiman adalah bagian dari 

lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan 

maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

Menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 

217/KPTS/M/2002, rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 

disamping pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Selain berfungsi sebagai 

pelindung terhadap gangguan alam/cuaca dan mahluk lainnya, rumah juga 

memiliki peran sosial budaya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian 

budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda dan sebagai manifestasi jati 

diri. 

Menurut Abdul  Rahman (1992; 25) properti perumahan bisa dikategorikan 

kepada beberapa jenis, antara lain: 
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a. Rumah tinggal terdiri dari : 

1. Rumah Elit yaitu rumah yang termasuk kategori mahal (seperti bungalo); 

2. Rumah Sederhana yaitu rumah tipe 70 ke atas; 

3. Rumah Murah yaitu rumah tipe 70 ke bawah. 

b. Flat  

Rumah jenis ini mempunyai lebih dari dua lantai. Sebuah flat mempunyai 

berbagai fasilitas umum untuk dipakai bersama oleh para penghuninya, seperti 

lift, tangga, tempat pembuangan sampah dan lain-lain. Yang termasuk flat 

adalah rumah susun, apartemen dan kondominium. 

2.2. Hukum preferensi 

Analisis ilmiah selalu menggunakan teori-teori (ataupun model) sebagai 

gambaran sederhana dan sebuah pernyataan. Detail-detail yang tidak sesuai (tidak 

perlu) selalu diabaikan/ dibuang agar analisis dapat terkonsentrasi pada pokok 

permasalahan. Sementara itu para ahli ekonomi menyederhanakan teori preferensi 

didasarkan pada dua aksioma (Hirshleifer & Glazer, 1992:56-75) 

1. Aksioma perbandingan, setiap dua barang yang berbeda (misalnya A dan B) 

dapat dibandingkan menjadi preferensi oleh individu, yang mana setiap 

perbandingan pasti mengarah pada salah satu diantara ketiga hal yaitu barang A 

lebih disukai daripada barang B, barang B lebih disukai daripada barang A dan 

barang A dan B adalah sama. 

2. Aksioma transitivitas, apabila ada tiga barang A, B dan C, maka jika barang 

A lebih disukai daripada B dan barang B lebih disukai daripada C, maka tentu 

barang A lebih disukai daripada C. 
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Dari kedua aksioma tersebut dapat disusun urutan preferensi atau fungsi 

preferensinya yaitu: 

1. Teori Guna Batas (utility approach) 

Benthan (1823) yang ditulis kembali oleh Hirshleifer dan Glazer (1992: 

57) mengemukakan teori guna batas (utility approach). Total utility merupakan 

fungsi dari barang yang dikonsumsi baik jumlah maupun macamnya dan 

tambahan kepuasan yang diperoleh karena tambahan barang yang dikonsumsi 

menurun (the law of deminishing marginal utility) yang dikenal sebagai hukum 

Gossen I . Hubungan antara total utility dengan marginal utility digambarkan pada            

Gambar 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Hubungan Total Utility dengan Marginal Utility 

 

2. Teori Kurva Indeferen 

Pareto (1906) yang ditulis kembali oleh Samuelson (1993: 25) 

mengemukakan kurve indeferen (Indefference Curve Approach). Kurve indeferen 

adalah kurve yang menunjukkan kombinasi konsumsi yang menghasilkan tingkat 

kepuasan yang sama dan digambarkan sebagai berikut : 
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Beberapa sifat kurva indeferen untuk barang-barang baik antara lain 

adalah : 

1) Kurve indeferen memiliki kemiringan yang negatif.  

2) Kurve indeferen tidak saling berpotongan. 

3) Kurve indeferen melalui setiap titik dalam ruang (kurve indeferen melingkupi 

ruang tersebut). Hal ini berarti diantara 2 (dua) buah kurve indeferen dapat 

dibuat kurve indeferen yang lain. Sifat melingkupi (coverage property) ini 

secara tidak langsung dinyatakan oleh hukum pertama dari preferensi yaitu 

aksioma perbandingan. 

4) Kurve indeferen cembung terhadap titik awal. 

1. Garis anggaran (Budget Iine) 

Salah satu pembatas konsumsi konsumen adalah pendapatan, sedangkan 

harga barang merupakan pembatas lainnya. Apabila I merupakan pendapatan, Px 

adalah harga barang X dan Py adalah harga barang Y, serta seluruh pendapatan 

Gambar 2.2 
Kurva Indeferen 
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dihabiskan untuk konsumsi barang X dan barang Y maka didapat persamaan garis 

anggaran  

I = Px . X + Py . Y  Atau    Y = I/Py - (Px/Py) . X 
 

 

 

 

 

 

2. Optimum konsumen 

Sekelompok barang memberikan kepuasan tertinggi yang bisa dicapai 

konsumen dengan kendala anggaran terjadi pada titik singgung antara kurve 

indeferen tertinggi dengan garis anggaran. Keadaan tersebut, ditunjukkan oleh 

gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 

 Optimum Konsumen 
 

Kepuasan maksimum terjadi pada titik A, maka slope kedua kurve tersebut 

harus sama (slope IC = slope BL). Berarti Y/X = Px/Py (= MRS). Prinsip 

maksimisasi ini disebut prinsip kesamaan marginal (hukum Gossen II). 

Gambar 2. 3 
Garis Anggaran 
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3. Teori Pendekatan Atribut 

Landcaster (1966) ditulis kembali oleh Utama (2005: 4) mengemukakan 

teori pendekatan atribut. mendasarkan pada asumsi : 

1) Perhatian konsumen bukan pada produknya, melainkan lebih pada atribut 

barang yang bersangkutan. 

2) Rumah tangga konsumen telah membagi anggaran untuk tiap kelompok 

kebutuhan. 

Persoalan pendekatan ini adalah bagaimana jatah anggaran suatu jenis 

kebutuhan dilaksanakan. Seorang konsumen mengkonsumsikan anggaran untuk 

membeli rumah misalnya. Apabila atribut rumah ada 2 macam, yaitu arsitektur 

bangunan dan kenyamanan lingkungan, maka dengan, anggaran tertentu garis 

kombinasi atribute dan garis depan efisiensi (efficiency frontier) dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5  

Garis Kombinasi Atribut dan Efficiency Frontier 
 

Kurva indeferen untuk pendekatan atribut menunjukkan berbagai 

kemungkinan kombinasi 2 atribut atau lebih yang memberikan kepuasan yang 

sama bagi konsumen. Kepuasan maksimum konsumen dicapai pada titik singgung 
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antara garis depan efisiensi dengan kurve indeferen konsumen. Terdapat 2 titik 

singgung yang perlu diperhatikan, yaitu : 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.6  
Ekuilibrium Konsumen 

 
1) Titik singgung tepat pada salah satu ujung garis kombinasi atribut. Misalnya 

titik singgung tepat pada titik A , maka konsumen akan memilih membeli 

rumah dikomplek perumahan A karena kepuasan yang diperoleh adalah 

maksimal. 

2) Titik singgung berada pada bagian garis depan efisiensi yang menghubungkan 

dua ujung garis kombinasi atribut. Kemungkinan pilihan konsumen adalah : 

a) Jika B dan D dapat dibagi menjadi kecil-kecil tanpa merubah fungsi atau 

guna barang yang bersangkutan (divisible.) maka konsumen akan 

membagi anggaran sebagian untuk beli B dan sebagian lagi untuk beli D. 

b) Jika B dan D tidak dapat dibagi-bagi (indivisible) maka ia akan memilih D 

karena kepuasannya lebih tinggi dari B. Jadi konsumsi tidak lagi optimal 

tetapi hanya sub optimal (the second best) 
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2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Rumah 

Raharjo (2000: 14) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

dipertimbangkan oleh suatu keluarga dalam memilih sebuah rumah, antara lain 

suasana kehidupan di lingkungan tersebut, lokasi perumahan, keadaan fisik 

rumah, kelengkapan fasilitas perumahan, nilai prestis, harga rumah dan 

pendapatan keluarga. Daya tarik lokasi pemukiman merupakan karakteristik yang 

unik di mana karakteristik ini sama sekali tidak dibentuk oleh penghuni rumah 

tinggal perseorangan secara individu, tetapi disebabkan oleh faktor eksternal dari 

lingkungan pemukiman di daerah tersebut, salah satu faktor eksterrnal tersebut 

adalah kampus. 

Menurut Sidik (1999 : 6) ditinjau dari sudut ekonomi pasar, pemukiman 

merupakan jenis komoditi khusus, dimana karakteristik pemukiman yang bersifat 

unik terutama menyangkut hal-hal seperti : 

1) lokasinya yang tetap dan hampir tidak mungkin dipindahkan; 

2) pemanfaatannya dalam jangka panjang; 

3) bersifat heterogen secara multidimensional terutama dalam lokasi, sumber 

daya alam dan preferensinya; 

4) secara fisik dapat dimodifikasi tetapi secara spasial lokasinya tetap. 

Dari keempat faktor tersebut, mengisyaratkan bahwa lokasi pemukiman 

memiliki atribut yang khusus tidak saja menyangkut aspek fisik, tetapi juga aspek 

kenyamanan, strata sosial, akses pada fasilitas umum, pusat perbelanjaan dan 

kebutuhan sehari-hari lainnya, jarak dengan tempat kerja, gaya hidup dan 

kenyamanan lingkungan sekelilingnya dan tujuan lainnya. 



17 
 

 

Chesire dan Sheppard (1985) dalam Endaryono (2005: 13) melakukan 

penelitian tentang hubungan antara harga tanah dengan nilai fasilitas (the price of 

land and the value of amenities). Penelitian tersebut dilakukan di Reading dan 

Darlington, Inggris. Hasilnya menunjukan bahwa tingkat harga pasar tanah akan 

menggambarkan harga tanah sebagai ruang yang dipengaruhi oleh: 

1. tingkat kemudahan ke pusat kegiatan kota  

2. nilai neto dari karakteristik lingkungan; 

3. barang-barang publik lokal 

4. semua karakteristik tertentu lainnya yang bukan bangunan. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Eldred (1987) dalam Endaryono (2005; 

14)  yang menyatakan bahwa dalam menganalisis lokasi suatu pemukiman dapat 

dibagi dalam dua kategori, yaitu : (1) kemudahan (aksesibilitas) dan (2) 

lingkungan. Kemudahan ini biasanya berkaitan dengan kemudahan untuk 

mencapai lokasi atau tempat tertentu, misalnya: ke pusat kegiatan kota, sekolah, 

pasar, tempat transportasi umum dan lain sebagainya.  

Lingkungan didefinisikan sebagai suatu area dengan penggunaan tanah 

yang saling melengkapi dan di dalam area tersebut semua properti secara secara 

seragam oleh empat faktor, yaitu: lingkungan fisik, sosial, pemerintah dan 

kekuatan-kekuatan ekonomi yang mempengaruhi nilai properti. Menurut Goodall 

(1972) dalam Utama (2005: 39) ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh 

suatu keluarga dalam memilih sebuah rumah, antara lain : 

1) Lokasi perumahan, yaitu akses ke tempat kerja, daerah bebas banjir, dan lain-

lain. 
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2) Keadaan fisik rumah. 

3) Kelengkapan fasilitas perumahan.  

4) Nilai prestisius (prestise). 

5) Harga rumah. 

6) Pendapatan keluarga 

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan hal-hal yang 

mempengaruhi preferensi bermukin yaitu nilai properti, aksesibilitas, atribut fisik 

dan fasilitas. 

2.3.1. Nilai /Harga Properti 

Menurut SPI (Standar Penilaian Indonesia, 2002), biaya adalah sejumlah 

uang yang dikeluarkan atas barang atau jasa atau jumlah yang dibutuhkan untuk 

menciptakan atau memproduksi barang atau jasa tersebut. Sebagai contoh untuk 

mewujudkan sebuah rumah, sejumlah uang perlu dikeluarkan untuk membeli 

tanah, membeli material bangunan, membayar upah buruh/pekerja, pengurusan 

ijin bangunan dan lain sebagainya.  

Sedangkan harga adalah sejumlah uang yang diminta, ditawarkan, atau 

dibayarkan untuk suatu barang atau jasa. Harga merupakan fakta historis, baik 

yang diumumkan secara terbuka ataupun dirahasiakan. Karena kemampuan 

finansial, motivasi, atau kepentingan khusus dari seorang penjual atau pembeli, 

harga yang dibayarkan atas suatu barang atau jasa dapat berhubungan atau tidak 

berhubungan dengan nilai barang atau jasa yang bersangkutan.  

Meskipun demikian, harga biasanya merupakan indikasi atas nilai relatif 

dari barang atau jasa oleh pembeli tertentu dan atau penjual tertentu dalam kondisi 
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yang tertentu pula. Harga suatu properti jenis penggunaan perumahan menurut 

Sullivan (2000: 50), dapat didekati berdasarkan teori harga kenikmatan materi 

(hedonic price) yang didasarkan pada pemikiran bahwa perumahan terdiri dari 

atas kelompok komponen karakteristik kualitatif dari perumahan terutama yang 

menyangkut kenyamanan lingkungan atau kualitas hidup dan karakteristik 

kuantitatif dari perumahan yang membentuk harga implisit dari suatu rumah.  

Harga pasar suatu rumah dapat ditafsirkan sebagai suatu penjumlahan dari 

harga masing-masing komponen tersebut. Untuk menjelaskan pendekatan hedonic 

ini, misalnya harga pasar rumah dibedakan menjadi lima cara, yaitu didasarkan 

pada jarak dengan tempat kerja pada pusat kota, jumlah kamar tidur, umur rumah, 

polusi udara, dan kualitas ke tempat pelayanan umum, seperti rumah sakit dan 

sekolah. 

Menurut Wahyu dan Harijanto (2003: 29) mendefinisikan harga sebagai 

sejumlah uang yang dibayarkan dalam sebuah transaksi untuk mendapatkan hak 

milik dari sesuatu benda. Dalam hal ini harga merupakan fakta yang dibayar oleh 

pembeli kepada penjual atas suatu barang atau jasa yang disetujui oleh pembeli 

dengan harga tertentu dan penjual menyetujui untuk menjualnya dengan 

persyaratan jual beli yang disetujui kedua belah pihak. 

2.3.2. Aksesibilitas 

Lokasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan nilai. 

Lokasi tidak hanya diakui sebagai faktor utama, namun juga merupakan faktor 

penentu terutama bagi properti penggunaan komersial. Faktor lokasi sendiri pada 



20 
 

 

hakikatnya terdiri dari dua faktor penentu yaitu aksesibilitas dan eksternalitas 

(Mindra, 2000: 23).  

Pertimbangan utama dalam memilih properti tanah sebagai tempat tinggal 

maupun tempat usaha adalah lokasi yang strategis, kelengkapan fasilitas 

infrastruktur dan transportasi yang mudah dari dan ke pusat aktifitas kota. Daya 

tarik lokasi properti merupakan karakteristik yang unik dan karakteristik ini sama 

sekali tidak dibentuk oleh penghuni rumah tinggal secara perorangan tetapi 

disebabkan oleh eksternalitas positif dari lingkungan daerah tersebut.  

Para ahli ekonomi perkotaan dan penilai berpendapat bahwa untuk 

menguji dan membuktikan bahwa suatu bidang tanah dan bangunan dinilai tinggi 

pada dasarnya ditekankan pada faktor lokasi.  Pilihan lokasi untuk tanah 

perumahan menggambarkan suatu usaha dari individu untuk menyeimbangkan 

dua pilihan yang bertentangan, yaitu kemudahan ke pusat kota dengan luas tanah 

yang bisa diperoleh.  

Individu akan selalu berusaha memaksimalkan utilitas terhadap kenyataan 

bahwa harga tanah semakin menurun dengan semakin jauhnya jarak dari CBD. 

Penekanan lokasi sebagai atribut yang paling utama tersebut menunjukkan betapa 

sangat pentingnya lokasi suatu properti dalam pembentukkan nilai pasarnya 

sebagaimana dikemukakan oleh Soemantri (2005: 13) menjelaskan bagaimana 

sewa tanah naik seiring dengan meningkatnya aksesibilitas. 

Aksesibilitas merupakan hal yang menentukan nilai suatu properti karena 

semakin dekat suatu properti dengan daerah CBD maka biaya yang dikeluarkan 

seseorang menuju suatu tempat kegiatan (daerah CBD) akan semakin kecil pula, 
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di mana apabila semakin kecil biaya aksesibilitas semakin meningkatkan 

keuntungan sehingga hal ini akan menyebabkan nilai properti yang terletak pada 

daerah CBD bernilai tinggi karena biaya aksesibilitasnya relatif kecil 

dibandingkan daerah yang jauh dari daerah CBD. 

Aksesibilitas adalah bagaimana dapat mencapai suatu tempat yang 

diinginkan dari satu lokasi rumah, hal ini berkaitan dengan ketersediaan angkutan 

umum, kondisi jalan serta jarak ke suatu tempat, misalkan ke tempat pendidikan, 

tempat rekreasi, pasar, sarana kesehatan dan lain-lainnya. Aksesibilitas yang 

berkaitan dengan jarak dari rumah kos ke kampus, ketersediaan angkutan umum, 

kondisi jalan, lebar jalan merupakan faktor fundamental yang mempunyai 

pengaruh terhadap nilai suatu rumah kos dibandingkan dengan faktor-faktor 

lainnya. 

2.3.3. Atribut Fisik 

Untuk menarik penyewa, dibutuhkan daya tarik fisik yang terancang dan 

berteknologi tinggi. Desain teknik dan penerapan teknologi yang modern akan 

menciptakan rasa nyaman, cita rasa yang sesuai dan kepuasan bagi pembeli dan 

pengguna. Atribut fisik yang bernilai lebih memiliki dampak yang sangat vital 

dalam meningkatkan nilai sewa rumah kos. Atribut fisik mencakup desain dan 

konstruksi bangunan. 

Desain dan konstruksi bangunan adalah faktor penting dalam 

mempengaruhi nilai bangunan. Desain bangunan lebih ditentukan oleh jenis 

kegunaan bangunan dan selera dari masyarakat yang menggunakannya. 

Ketidaksesuaian dengan kegunaan dan selera akan menyebabkan nilai bangunan 
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menjadi turun, demikian juga sebaliknya apabila sebuah bangunan mempunyai 

desain yang baik, sesuai dengan kegunaan dan mengikuti tren pada masa itu maka 

nilainya akan naik. 

Demikian halnya dengan konstruksi bangunan. Baik tidaknya konstruksi 

bangunan ditentukan oleh pemilihan material yang baik, cara pemasangan dan 

kesesuaiannya dengan lingkungan. Pada tahap selanjutnya konstruksi bangunan 

ini menentukan kualitas bangunan dan pada akhirnya mempengaruhi nilai 

bangunan itu sendiri. 

Mengenai atribut fisik, Fanning (1997); sebagaimana dikutip oleh Mawad 

S Basoeki (2005: 24) membagi dalam karakter fisik alami dan buatan manusia. 

Nilainya tergantung pada atraktivitas struktur, efisiensi fungsi struktur properti, 

dan kualitasnya. Elemen yang terkandung di dalamnya seperti biaya konstruksi, 

tipe properti, desain dan segmen pasar. 

2.3.4. Fasilitas 

Fasilitas adalah segala sesuatu yang disediakan untuk menunjang dalam 

penyampaian jasa yang tidak boleh dilupakan dalam desain jasa serta penyediaan 

perlengkapan-perlengkapan fisik untuk memberikan kemudahan kepada 

konsumen untuk melaksanakan aktivitas sehingga kebutuhan konsumen dapat 

dipenuhi Tjiptono, 1996: 122). Dalam fasilitas jasa ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan antara lain: 

a) Kelengkapan, kebersihan dan kerapian fasilitas yang ditawarkan,  

b) Kondisi fungsi fasilitas yang ditawarkan, 

c) Kemudahan penggunaan fasilitas yang ditawarkan, 
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d) Kelengkapan alat yang digunakan. 

Fasilitas dalam properti adalah segala sesuatu yang disediakan oleh 

prngrmbang  dalam menunjang kenyamanan penggunanya, berupa  penyediaan 

pelengkapan-pelengkapan fisik untuk memberikan kemudahan kepada konsumen 

untuk melaksanakan aktivitas sehingga kebutuhan pembeli dapat dipenuhi. 

Dengan adanya fasilitas yang baik dan memadai maka akan memberikan 

nilai positif bagi konsumen apabila terjadi kekurangan pada bagian yang lain. 

Melalui penyediaan fasilitas yang memadai karena akan menambah kenyamanan 

dan kepuasan bagi para pemakai jasa kos. Dengan semakin lengkapnya fasilitas 

yang ditawarkan maka akan semakin mahal nilai properti tersebut. Fasilitas yang 

disediakan oleh pengembang sangat mempengaruhi kepuasan pembeli, karena erat 

kaitannya dengan pembentukan persepsi pembeli. 

Keeratan hubungan tersebut dapat dilihat pada kecenderungan yang 

tampak pada pasar produk sekarang ini adalah keinginan konsumen dengan 

fasilitas yang lengkap (Sutiono, 2000: 23). Fasilitas yang disediakan hendaknya 

lebih menarik dan berbeda dibandingkan pengembang yang lain agar dapat 

menjadi keunggulan tersendiri bagi pengembang tersebut. 

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan teori struktur kota dan nilai tanah, pada awalnya tinggi 

rendahnya sewa tanah dipengaruhi oleh letak geografisnya, yaitu letaknya 

terhadap pusat kota atau pusat aktivitas (pendidikan) juga dipengaruhi oleh faktor 

internal dari tanah tersebut, seperti tingkat kesuburannya. Namun dengan 

pertumbuhan kota, dimana semakin beraneka ragamnya penggunaan tata guna 
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lahan maka besarnya nilai tanah juga beraneka ragam, dan nilai tanah pada 

sepanjang jalan utama juga mengalami peningkatan dibandingkan yang jauh dari 

jalan utama, karena adanya kemudahan akses yang diperoleh. 

Seiring dengan pertumbuhan kota, yang dapat ditandai dengan beraneka 

ragamnya aktivitas kegiatan manusia, maka selanjutnya akan meningkatkan 

permintaan terhadap tanah, karena tanah merupakan tempat beraktivitas segala 

macam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemakai. Semakin 

meningkatnya permintaan tanah maka akan mempengaruhi nilai perumahan.  

Berdasarkan teori klasik bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. 

Penawaran akan tanah relatif adalah tetap sehingga harga tanah akan terus 

mengalami peningkatan, begitu pula dengan bangunan yang berada diatasnya 

(perumahan). 

Menyitir dari pendapat/teori yang dikemukan oleh Midran (2002) 

Sutawijaya (2004); Adrian (2004); dan Veronika (2005) menyebutkan bahwa 

pertimbangan utama dalam memilih properti tanah sebagai tempat tinggal maupun 

tempat usaha adalah lokasi yang strategis, kelengkapan fasilitas infrastruktur dan 

transportasi yang mudah dari dan ke pusat aktifitas kota. Daya tarik lokasi 

properti merupakan karakteristik yang unik dan karakteristik ini sama sekali tidak 

dibentuk oleh penghuni rumah tinggal secara perorangan tetapi disebabkan oleh 

eksternalitas positif dari lingkungan daerah tersebut.  

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Hatta (1996); Sidik (2000); 

Basoeki (2002); Zuhri (2002); Endaryono (2005); Supriyanto (2005); Listiyrko 

(2005) menemukan hasil penelitian bahwa faktor keputusan pembelian yang 
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mempengaruhi nilai properti adalah aksesibilitas properti tersebut terhadap 

aktivitas, lebar jalan dan atribut fisik (berkaitan dengan luas banguan  dan  kondisi 

bangunan), kesehatan lingkungan (pencemaran lingkungan), dan fasilitas publik 

(berkaitan dengan pendidikan anak, taman, lahan parkir, arena olah raga). 

Faktor permintaan yang mempengaruhi preferensi bermukim adalah 

aksesibilitas properti tersebut terhadap aktivitas, lebar jalan dan atribut fisik 

(berkaitan dengan luas banguan  dan  kondisi bangunan) dan fasilitas (berkaitan 

dengan ketersediaan air bersih, daya listrik dan fasilitas umum). Dengan demikian 

Berdasarkan kajian  teori yang telah dikemukan dan hasil penelitian yang 

mendukungan yang berkaitan dengan preferensi bermukim diajukan model 

penelitian yang disajikan pada Gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 
Model Kerangka Pemikiran 

 
 
 

2.5. Hipotesis 

Berdasarkan telaah pustaka dan justifikasi penelitian terdahulu, maka 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

+

+

+
Aksesibilitas 

Atribut Fisik 

Fasilitas 

Preferensi 
Bermukim 

Nilai Properti +
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1. Diduga aksesibilitas  berpengaruh positif  terhadap  preferensi bermukim. 

2. Diduga atribut fisik  berpengaruh positif terhadap  preferensi bermukim. 

3. Diduga fasilitas  pubik berpengaruh positif terhadap  preferensi bermukim. 

4. Diduga nilai properti berpengaruh positif terhadap  preferensi bermukim. 



27 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi variabel terikat (nilai jual) 

dan variabel bebas (aksesibilitas: jarak ke aktivitas, lebar jalan, permukaan jalan 

dan sarana transportasi, atribut fisik: luas bangunan, lantai bangunan, dan dinding 

bangunan, fasilitas yaitu ketersediaan air bersih, daya listrik,  fasilitas umum 

pendidikan anak dan nilai properti). Kemudian definisi operasional variabel 

penelitian tersebut adalah : 

1. Preferensi bermukim 

Preferensi bermukim adalah selera atau kesukaan konsumen untuk memilih 

tinggal di lokasi tersebut. Pengukuran preferensi bermukim diukur dengan: 

1. Harga telah sesuai dengan fasilitas 

2. Lokasi dekat dengan kampus dan pusat keramaian. 

3. Lokasi mudah dijangkau dengan transportasi umum  

4. Fasilitas cukup memadai  

5. Jauh dari ancaman kesehatan lingkungan (polusi) 

2. Asksesibilitas 

Bagaimana dapat mencapai suatu tempat yang diinginkan dari suatu lokasi 

properti. Aksesibilitas  diukur dengan: 

1. Jarak ke aktivitas adalah jarak terdekat yang diukur dari rumah dalam 

satuan kilo meter. 
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2. Lebar jalan adalah lebar jalan yang melalui rumah  yang diukur dalam 

satuan meter. 

3. Permukaan jalan adalah  lapisan permukaan jalan yang melalui rumah 

yang diukur dengan lapisan jalan aspal, paving  dan tanah. 

4. Sarana transportasi adalah  sarana transportasi yang melalui rumah  yang 

diukur dengan angkutan umum atau tidak. 

3. Atribut Fisik 

Atribut fisik adalah konstruksi teknis bangunan yang melekat  pada suatu 

properti.  Atribut fisik diukur dengan : 

1. Luas bangunan adalah luas dari bangunan kamar kos yang diukur dengan 

satuan meter persegi. 

2. Lantai bangunan adalah lantai bangunan yang diukur dengan jenis lantai 

yang bangun berupa keramik atau tidak 

3. Dinding bangunan adalah dinding  bangunan yang diukur dengan jenis 

dinding berupa bata merah diplester atau tidak 

4. Fasilitas Publik: 

Fasilitas adalah sarana yang tersedia untuk menunjang aktivitas sehari-

hari. Fasilitas diukur dengan:  

1. Ketersediaan air bersih adalah  ketersediaan air bersih yang diukur dengan ada 

atau tidaknya air bersih. 

2. Daya listrik adalah ketersediaan daya listrik yang mencukupi untuk kebutuhan 

penyewa kamar kos yang diukur dengan satuan watt 
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3. Fasilitas umum adalah adanya sarana umum  yang diukur dengan tersedianya 

taman parkir, tempat ibadah, pendidikan anak 

5. Nilai Poperti adalah  harga properti per unit yang dinyatakan dalam satuan 

harga rupiah 

3.2. Populasi 

Populasi adalah kumpulan semua anggota dari objek yang diteliti 

(Algifari, 2003: 45). Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pemilik properti 

disekitar kampus UNNES  Semarang  sejumlah 832  unit. 

3.3. Sampel 

Ukuran sampel dalam penelitian ini mengacu pada rumus Slovin (Umar, 

2000: 45) : 

N n = 1 + N (moe)2 
dimana: 
N = jumlah populasi; 
n  = jumlah sampel diambil; 
moe = margin of error maksimum yang masih dapat ditoleransi sebesar 10 persen. 

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel minimum yang 

digunakan adalah : 

832 n = 1 + 832x (0.10)2 

n  = 89,27 dibulatkan menjadi 90. 

Jadi jumlah sampel yang harus diambil adalah minimal 90 Pemilik 

properti di sekitar kampus Unnes. Teknik pengambilan sampel acak proposional 

(propotional random sampling), penarikan sampel acak proposional dilakukan 

dengan membagi anggota populasi dalam beberapa sub kelompok, lalu suatu 
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sampel dipilih dari masing-masing kelompok (Suharyadi dan Purwanto,                  

2004: 66). Proporsi dalam penelitian ini jumlah unit rumah dari tipe rumah  yaitu :  

Tabel 3.1 
Distribusi Pengambilan Jumlah Sampel 

Nama Perumahan Tipe Jumlah Proporsi Sampel 
21 75 0,090 0,090x90=8 
30 75 0,090 0,090x90=8 
36 89 0,107 0,107x90=9 Puri Sartika 

45 90 0,108 0,108x90=10 
Sub Total 329  35 

21 28 0,034 0,090x90=3 Permata Savira 45 14 0,017 0,017x90=2 
Sub Total 42  5 

21 68 0,082 0,082x90=7 
45 49 0,059 0,059x90=5 Trangkil Sejahtera 
60 17 0,020 0,020x90=2 

Sub Total 134  15 
21 55 0,066 0,066x90=6 Bukit Sukorejo 45 63 0,076 0,076x90=7 

Sub Total 118  13 
30 69 0,083 0,083x90=7 
36 70 0,084 0,084x90=8 Sekar Gading 
45 70 0,084 0,084x90=8 

Sub Total 209  23 
Total 832 1 90 

Sumber: Data Primer Diolah, 2009 
 
 

3.4. Metode dan Prosedur Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengajukan daftar 

pertanyaan (kuesioner) yang sudah disusun secara sistematis yang berkaitan 

dengan nilai properti, aksesibilitas ke aktivitas, atribut fisik, fasilitas dan 

Preferensi bermukim  yang ditujukan ke pemilik yang terpilih sebagai sampel  di 

lingkungan perumahan Puri Sartika, Permata Savira, Trangkil Sejahtera, Bukit 

Sukorejo dan Sekar Gading. 
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2. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan 

berupa studi terhadap literatur-literatur dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan 

preferensi bermukim yang diambil/didapat melalui perpustakaan dan internet. 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa: 

a. Teori-teori dan hasil-hasil penelitian (jurnal penelitian) yang berkaitan dengan  

aksesibilitas ke pusat aktivitas, atribut fisik, fasilitas publik dan nilai properti 

terhadap preferensi bermukim. 

b. Data perguruan tinggi di Kota Semarang yang diambil dari direktori perguruan 

tinggi di Kota Semarang tahun 2007. 

c. Jumlah mahasiswa di Kecamatan Gunung Pati  yang diambil dari Kecamatan 

Gunung Pati Dalam Angka tahun 2006 yang diterbitkan oleh BPS Kota 

Semarang. 

3.5. Pengukuran Validitas dan Reliabilitas 

 Data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument daftar 

pertanyaan. Data yang dikumpulkan melalui instrument (daftar pertanyaan) 

haruslah berkualitas yang memenuhi dua persyaratan yaitu validitas dan 

reliabilitas. 

3.5.1. Validitas 

 Uji validitas yang digunakan adalah validitas konstruk, yaitu validitas 

yang mengoreksi nilai atau skor item dengan skor total dengan menggunakan 

Pearson Correlation (Ghozali; 2001: 142). Pengujian validitas dilakukan dengan 

menggunakan uji satu sisi dengan taraf signifikasi 5%.  
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Item pertanyaan dikatakan valid apabila diperoleh korelasi positif dan 

signifikasi lebih kecil dari α = 5% atau r hitung lebih besar dari pada r product 

moment (Pearson). Dalam penghitungan validitas ini menggunakan bantuan 

program SPSS versi 13.  

Hasil perhitungan uji validitas  dengan menggunakan Pearson Correlation 

didapat hasil yang disajikan pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2. 
Pengujian Validitas Butir-Butir Pertanyaan Penelitian 

No Variabel Korelasi  Signifikansi  Keterangan  

I. Aksesibiltas 
1 Jarak rumah dengan tempat pendidikan 0,670 0,001 Valid 
2 Jarak rumah dengan pusat perbelanjaan 0,833 0,000 Valid 
3 Jarak rumah dengan  tempat kerja  0,468 0,019 Valid 
4 Lebar jalan didepan rumah 0,804 0,000 Valid 
5 Permukaan jalan menuju tempat rumah 0,868 0,000 Valid 
6 Tersedia sarana transportasi menuju rumah 0,834 0,000 Valid 
II. Atribut Fisik 
1 Ukuran  bangunan 0,983 0,000 Valid 
2 Kondisi rumah   0,776 0,000 Valid 
3 Lantai rumah   0,806 0,000 Valid 
4 Dinding kamar rumah 0,829 0,000 Valid 
III. Fasilitas 
1 Ketersediaan air bersih 0,710 0,000 Valid 
2 Daya listrik yang tersedia   0,761 0,000 Valid 
3 Tersedia taman parkir  yang representatif 0,674 0,000 Valid 
IV. Nilai Properti 
1 Harga  tergolong murah 0,879 0,000 Valid 
2 Nilai jual properti  meningkat 0,846 0,000 Valid 
V. Preferensi Bermukin 
1 Harga telah sesuai dengan fasilitas  0,717 0,000 Valid 
2 Lokasi dekat dengan kampus dan pusat keramaian. 0,642 0,000 Valid 
3 Lokasi mudah dijangkau dengan transportasi umum. 0,642 0,000 Valid 
4 Fasilitas cukup memadai 0,526 0,000 Valid 
5 Jauh dari ancaman kesehatan lingkungan (polusi)  0,692 0,000 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2009 

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa semua indikator yang diajukan dan telah 

dipergunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang diangkat dalam 

penelitian ini setelah dilakukan pengujian dengan analisis Pearson Correlation 

ternyata semua signifikansi  dari setiap variabel lebih kecil dari 5%. Dengan 
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demikian kondisi ini menunjukkan  indikator-indikator yang digunakan benar-

benar mengukur apa yang hendak diukur (valid). 

3.5.2. Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh manna alat pengukur 

tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun & Effendi; 1996: 

126). Reliabiltas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk.  

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Gozali; 

2001: 140). Uji reliabilitas dalam penelitian ini merupakan koefisien Alpha 

Cornbrach (α). Apabila nilai α lebih besar dari 0,60 dapat ditafsirkan suatu hasil 

pengukuran relatif  konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih 

dengan kata lain instrumen tersebut dapat diandalkan (Nunnally, 1969) dalam 

Gozali (2001: 140). 

Hasil perhitungan uji reliabilitas  dengan menggunakan Alpha Cornbrach 

didapat hasil yang disajikan pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 
Pengujian Reliabilitas  Butir-Butir Pertanyaan Penelitian 

No Variabel Alpha Cronbach 
Hitung  

Syarat Alpha Cronbach 
Minimal  Keterangan  

1 Aksesisibiltas 0,824 0,600 Reliabel 
2 Atribut Fisik 0,783 0,600 Reliabel 
3 Fasilitas 0,670 0,600 Reliabel 
4 Nilai properti 0,655 0,600 Reliabel 
5 Preferensi Bermukim 0,641 0,600 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2009 
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Tabel 3.3 menunjukkan bahwa semua indikator yang disusun dalam 

kuesioner  untuk mengukur  variabel penelitian tersebut di atas didapat Alpha 

Cronbach lebih besar dari 0,600 (yang disyaratkan). Ini  berarti kuesioner yang 

telah disusun apabila diulangi pada responden yang sama dengan waktu relatif 

berbeda, jawabannya adalah konsisten (reliabel). 

3.6. Teknik Analisis Data 

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel bebas dan 

variabel terikat, variabel terikat adalah preferensi bermukim dan variabel bebas 

adalah jarak ke aktivitas, lebar jalan, luas bangunan, kondisi bangunan, 

ketersediaan air bersih, daya listrik dan fasilitas umum. Dengan demikian alat 

analisis yang tepat adalah regresi ganda linierm, kemudian menurut Ghozali 

(2001: 80), model yang digunakan dalam analisis ini yaitu: 

Y = α + ß1 X1+ ß2 X2 + ß3 X3 + ß4 X4+ e 

Dimana : 
Y = Preferensi  bermukim 
Α = Konstanta 
X1 = Aksesibilitas 
X2 = Atribut Fisik 
X3 = Fasilitas publik 
X4 = Nilai properti 
ß1, ß2, ß3, ß4 = Parameter/koefisien regresi 
e = Residual 

Ghozali (2001: 80) menyebutkan model regresi yang baik harus tidak 

terjadi multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas, lebih lanjut 

disebutkan oleh Ghozali (2001: 82) apabila menggunakan data crossection (silang 

waktu) autokorelasi relatif tidak terjadi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini 

terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 



35 
 

 

a) Uji Normalitas,  Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi 

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

normal atau mendekati normal. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat 

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

b) Uji Multikolinieritas, uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas dengan melihat VIF (Variance Inflation Factor). Jika VIF 

lebih dari 10 maka terjadi multikolinieritas. 

c) Uji Heteroskedastisitas, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresikan nilai absolut residual 

terhadap variabel bebas (Gujarati, 1995; Imam Ghozali, 2001: 99). Apabila 

hasil regresi menunjukkan tidak adanya satupun variabel bebas yang 

signifikan terhadap absolut Ut, maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.7. Pengujian Hipotesis 

Uji ini merupakan uji statistik yang dimaksudkan untuk menguji apakah 

hasil yang dicapai sudah sesuai dengan metode-metode statistik yang ada. Pada 

prinsipnya, penggunaan uji ini dalam pengujian hipotesis adalah untuk 

memutuskan signifikansi secara statistik (statistically significant) pengaruh 
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variabel bebas terhadap variabel tak bebas baik secara individu maupun secara 

serempak atau simultan. Taraf signifikansi untuk menolak hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebesar 5%. 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Gujarati, 1995). Nilai 

koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Ftest uji ini menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (Gujarati, 1995). Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Ho : ß1, ß2, ß3, = 0, variabel bebas =Xi  (aksesibilitas, atribut fisik, fasilitas dan 

nilai properti) secara simultan tidak ada pengaruh terhadap variabel tak             

bebas =Y (preferensi bermukim). 

2. Ha : ß1, ß2, ß3, ≠ 0, variabel bebas= Xi (aksesibilitas, atribut fisik, fasilitas dan 

nilai properti) secara simultan ada pengaruh terhadap variabel tak bebas =Y 

(preferensi bermukim) 

Pengambilan keputusan : 
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3. Jika F- hitung  > F-tabel atau signifikansi F lebih kecil dari 5%, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, berarti bahwa secara bersama-sama variabel Xi     

(aksesibilitas, atribut fisik, fasilitas publik dan nilai properti) berpengaruh 

terhadap variabel Y (preferensi bermukim). 

4. Jika F- hitung  < F-tabel tabel atau signifikansi F lebih besarl dari 5%, maka 

Ho diterima dan Ha ditolak, berarti bahwa secara bersama-sama variabel Xi  

(aksesibilitas, atribut fisik, fasilitas publik dan nilai properti) tidak 

berpengaruh terhadap variabel Y (preferensi bermukim). 

c. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t) 

ttest merupakan metode pengujian secara parsial terhadap hipotesis yang 

diajukan. Uji t menguji tingkat signifikansi masing-masing parameter dari 

variabel yang diukur terhadap variabel terikat, apakah dapat diterima secara 

statistik dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel  atau 

membandingkan signifikansi t dengan toleransi kesalahan 5% (Gujarati, 1995). 

Hipotesis yang diajukan  pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ho : ß1 = 0, tidak ada pengaruh positif yang signifikan aksesibilitas (X1) 

terhadap preferensi bermukim (Y). 

Ha : ß1 < 0, ada pengaruh positif yang signifikan aksesibilitas  (X1) terhadap 

prefrensi bermukim (Y). 

2. Ho : ß2 = 0, tidak ada pengaruh positif atribut fisik  (X2) terhadap preferensi 

bermukim (Y). 

Ha : ß2 > 0, ada pengaruh positif fikan atribut fisik  (X2) terhadap preferensi 

bermukim (Y). 
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3. Ho : ß3 = 0, tidak ada pengaruh positif fasilitas publik  (X3) terhadap preferensi 

bermukim (Y). 

Ha : ß3 > 0, ada pengaruh positif fasilitas publik  (X3) terhadap preferensi             

bermukim (Y). 

4. Ho : ß3 = 0, tidak ada pengaruh positif nilai properti (X4) terhadap preferensi 

bermukim (Y). 

Ha : ß3 > 0, ada pengaruh positif nilai properti (X4) terhadap preferensi 

bermukim (Y). 

Pengambilan keputusan : 

1. Jika t- hitung  > t -tabel atau signifikansi t lebih kecil dari 5%, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, berarti bahwa secara parsial  variabel Xi (aksesibilitas, atribut 

fisik, fasilitas publik dan nilai properti) berpengaruh positif terhadap variabel Y 

(preferensi bermukim). 

2. Jika t- hitung < t -tabel atau signifikansi t lebih besar dari 5%, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, berarti bahwa secara parsial  variabel Xi (aksesibilitas, 

atribut fisik, fasilitas publik dan nilai properti) tidak berpengaruh terhadap 

variabel Y (preferensi bermukim). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

Responden yang dijadikan subjek penelitian  ini berjumlah 90 responden.   

Sebelum dipaparkan hasil analisis pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan 

dipaparkan profil responden yang mencakup: usia, jenis kelamin, asal daerah dan  

pendapatan perbulan. 

4.1. Profil Responden 

4.1.1. Usia 

Usia  90  responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini rata-rata 

usia responden berusia 38,13 tahun; kemudian yang paling rendah berusia 27 

tahun dan paling tinggi berusia 50 tahun. Dari 90 responden frekuensi paling 

banyak berusia 33 tahun yaitu sejumlah 18 orang dan paling sedikit  berusia 32 

tahun yaitu sejumlah 1 orang.   

Proporsi paling besar berusia diantara 32 tahun - 36 tahun yaitu sebesar 

30,0% dan yang paling kecil proporsinya reponden berusia diantara 47 tahun – 51 

tahun yaitu sebesar 13,3%.. Secara rinci usia  responden disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Usia  Responden  

N0 Usia Frekuensi % 
1 27 - 31 15 16,7 
2 32 - 36 27 30,0 
3 37 - 41 19 21,1 
4 42 - 46 17 18,9 
5 47   51 12 13,3 

Jumlah 90 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2009 
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4.1.2. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin  90  responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

proporsi paling besar adalah laki-laki  yaitu sebesar 87,8%, sedangkan yang 

sisanya berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 12,2%.   

4.1.3. Asal Daerah 

Asal  daerah 90  responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

proporsi paling besar adalah dari luar Kota Semarang  yaitu sebesar 91,10%, 

sedangkan yang sisanya berasal dari Kota Semarang yaitu sebesar 8,89%.  Asal 

daerah responden paling banyak berasal dari Demak yaitu sebesar 10,00% 

4.1.4. Pendapatan 

Pendapatan  90  responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, ini 

rata-rata pendapatan responden perbulan sebesar Rp. 4.195.555; kemudian yang 

paling rendah responden berpendapatan Rp. 2.000.000,- dan paling tinggi 

berpendapatan Rp. 10.000.000,0 . Secara rinci distribusi pendapatan 90 responden 

disajikan pada tabel 4.2.  

Tabel 4.2 
Pendapatan  Responden Per Bulan (Rp) 

N0 Pendapatan  Frekuensi % 
1  2.000.000   -  3.599.999 34 37,8 
2  3.600.000   -  5.199.999 31 34,4 
3  5.200.000   -  6.799.999 22 24,4 
4  6.800.000   -  8.399.999 2 2,2 
5  8.400.000    10.000.000 1 1,1 

Jumlah 90 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2009 
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Berdasarkan Tabel 4.2 proporsi paling besar adalah pendapatan responden  

diantara Rp. 2.000.000- Rp. 3.599.999 yaitu sebesar 37,8%, kemudian  diantara              

Rp. 3.600.000  – 5.199.999 sebesar 34,4% dan paling sedikit proporsinya adalah  

diantara 8.400.000-10.000.000 yaitu sebesar 1,1,%.   

 
4.2. Deskripsi Aksesibilitas, Atribut Fisik, Fasilitas, Nilai Properti Dan Nilai 

Preferensi Bermukim 

4.2.1. Aksesibilitas   

Aksesibilitas adalah bagaimana dapat mencapai suatu tempat yang 

diinginkan dari satu lokasi temat tinggal, hal ini berkaitan dengan ketersediaan 

angkutan umum, kondisi jalan serta jarak ke suatu tempat, misalkan ke tempat 

pendidikan, tempat rekreasi, pasar, sarana kesehatan dan lain-lainnya. 

Aksesibilitas yang berkaitan dengan jarak dari rumah ke tempat 

pendidikan(sekolah/kampus), jarak dari rumah ke tempat pusat perbelanjaan, jarak 

dari rumah ke tempat kerja, kondisi jalan (lebar jalan, permukaan jalan) dan  

ketersediaan angkutan umum merupakan faktor fundamental yang mempunyai 

pengaruh terhadap nilai suatu rumah kos dibandingkan dengan faktor-faktor 

lainnya. 

a. Jarak  dari rumah ke tempat pendidikan  

Jarak  dari rumah ke tempat pendidikan  rata-rata berjarak 5 km. Jarak sejauh 

5 km tersbut  sebagian besar responden menyatakan dekat yaitu sebesar 

57,8%, Cukup dekat sebesar 36,7% dan jauh sebesar 5,6%. 
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Tabel 4.3 
Jarak Rumah Ke  Tempat Pendidikan 

No Kategori  Frekuensi % 
1 Jauh 5 5,6 
2 Cukup 33 36,7 
3 Dekat 52 57,8 

Jumlah 90 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2009 
 

b. Jarak  dari rumah ke tempat perbelanjaan 

Jarak  dari rumah ke tempat perbelanjaan  rata-rata berjarak 5 km. Jarak sejauh 

5 km tersbut  sebagian besar responden menyatakan dekat yaitu sebesar 

54,4%, Cukup dekat sebesar 44,4% dan jauh sebesar 1,2%. 

Tabel 4.4 
Jarak Rumah Ke  Tempat Perbelanjaan 

No Kategori  Frekuensi % 
1 Jauh 1 1,2 
2 Cukup 40 44,4 
3 Dekat 49 54,4 

Jumlah 90 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2009 

c. Jarak  dari rumah ke tempat kerja 

Jarak  dari rumah ke tempat kerja  rata-rata berjarak 11,6 km. Jarak terjauh 

responden mencapai tempat kerja sejauh 20 km dan jarak terdekat responden 

mencapau tempat kerja sejauh 5 km. Dari 90 responden frekunsi terbanyak 

mencapai tempat kerja berjarak 12 km dan frekuensi paling sedikit mencapai 

tempat kerja  berjarak 11 km. 

Jarak yang dicapai responden ke tempat kerja  tersebut  sebagian besar 

responden menyatakan dekat yaitu sebesar 65,6%, cukup dekat sebesar 25,6% 

dan jauh sebesar 8,9%. 
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Tabel 4.5 
Jarak Rumah Ke  Tempat Pekerjaan 

No Kategori  Frekuensi % 
1 Jauh 8 8,9 
2 Cukup 23 25,6 
3 Dekat 59 65,6 

Jumlah 90 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2009 
 

d. Lebar Jalan 

Lebar jalan yang dapat dilalui responden di depan rumah dari 90 responden 

paling banyak lebar jalan selebar 3 m  yaitu 87,7% dan  lebar jalan paling 

sedikit diantara 4 m   yaitu sebesar 22,2%. Dan sisanya 11,1% permukan jalan 

selebar 3,5 m. 

Lebar jalan yang melalui rumah  responden tersebut  sebagian besar responden 

menyatakan lebar  yaitu sebesar 57,8%, cukup sebesar 36,7% dan sempit 

sebesar 5,6%. 

Tabel 4.6 
Lebar Jalan Di Depan  Rumah  

No Kategori  Frekuensi % 
1 Sempit 5 5,6 
2 Cukup 33 36,7 
3 Lebar 52 57,8 

Jumlah 90 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2009 

 

e. Permukaan Jalan 

Permukaan jalan yang berada didepan rumah responden sebagian besar yaitu 

57,8% permukaan jalan berlapis aspal,  sebesar 36,7% permukaan jalan 

berlapis paving dan hanya 5,6% permukaan jalan masih berbentuk tanah. Dan 
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rumah (perumahan) yang tersedia sarana transportasi (angkutan ) hanya 61,1% 

dan sisanya yaitu 38,9 %  jalan tidak tersedia sarana transportasi. 

4.2.2. Atribut Fisik   

Desain dan konstruksi bangunan adalah faktor penting dalam 

mempengaruhi nilai bangunan. Desain bangunan lebih ditentukan oleh jenis 

kegunaan bangunan dan selera dari masyarakat yang menggunakannya. 

Ketidaksesuaian dengan kegunaan dan selera akan menyebabkan nilai bangunan 

menjadi turun, demikian juga sebaliknya apabila sebuah bangunan mempunyai 

desain yang baik, sesuai dengan kegunaan dan mengikuti tren pada masa itu maka 

nilainya akan naik.  

Desain bangunan atau atribut fisik dalam penelitian ini diukur dengan 

ukuran bangunan, lantai dan dinding serta kondisi rumah.  Ukuran bangunan  

yang paling banyak ditempati responden berukuran luas diantara 45m2  yaitu 

sejumlah  33,3% dan paling sedikit proporsinya bangunan berukuran luas 21 m2 

yaitu sebanyak 5,6%. 

Tabel 4.7 
Luas Bangunan Rumah  (m2) 

No Luas Frekuensi % 
1 21 24 26.67 
2 30 15 16.67 
3 36 17 18.89 
4 45 32 35.56 
5 60 2 2.22 

Jumlah 90 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2009 

 

Lantai bangunan  dari 90 responden yang menempati rumah/bangunan 

tersebut di atas berlantaikan keramik 78% dan sisanya berlantai ubin 14,4%, 
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kemudian belantaikan plesteran 1,1%. Sedangkan dinding kamar bangunan yang 

ditempati responden berdindingkan batu bata yang diplester sebesar 80% dan 

sisanya 17,8% berdindingkan bataco, lain-lain 2,2%. 

Kemudian dari 90 responden menyatakan atribut fisik yang melekat pada 

bangunan yang ditempati saat ini menyatakan sebagian besar 54,4% menyatakan 

kondisi baik, sebesar 44,4% menyatakan baik dan hanya 1,1% respnden 

menyatakan cukup baik. 

4.2.3. Fasilitas Publik 

Fasilitas dalam properti adalah segala sesuatu yang disediakan oleh  

pengembang  dalam menunjang kenyamanan penggunanya, berupa  penyediaan 

pelengkapan-pelengkapan fisik untuk memberikan kemudahan kepada penghuni 

untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya fasilitas yang baik dan 

memadai maka akan memberikan nilai positif bagi konsumen apabila terjadi 

kekurangan pada bagian yang lain.  

Melalui penyediaan fasilitas yang memadai akan menambah kenyamanan 

dan kepuasan bagi para pemakai/pemilik rumah. Dengan semakin baiknya 

fasilitas yang ditawarkan maka akan semakin mahal nilai properti tersebut. 

Fasilitas yang disediakan oleh pengembang sangat mempengaruhi kepuasan 

pembeli, karena erat kaitannya dengan pembentukan persepsi pembeli. 

Fasilitas dalam penelitian ini diukur dengan ketersedian air bersih, daya 

listrik dan ketersediaan taman parkir. Fasilitas air bersih  yang disediakan 

pengembang sebagian besar dari 90 responden menyatakan air yang tersedia 

kurang tersedia yaitu sebesar 54,4% dan tersedia sebesar 45,6%.  
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Kemudian daya listrik yang terpasang sebagian besar berdaya listrik 1300 

wat yaitu sebesar 47,8%; 900 wat 40% dan sisanya 450 wat sebesar 12,2%. Serta 

ketersediaan taman parkir yang representatif 90 responden menyatakan tersedia 

yaitu 82,2% dan sisanya tidak tersedia yaitu sebesar 17,8%. 

4.2.4. Nilai Properti 

Nilai properti merupakan  perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari 

suatu properti pada tanggal penilaian, untuk mewujudkan sebuah rumah, sejumlah 

uang perlu dikeluarkan untuk membeli tanah, membeli material bangunan, 

membayar upah buruh/pekerja, pengurusan ijin bangunan dan lain sebagainya.  

Nilai properti dalam penelitian ini diukur dengan kemahalan harga 

properti dan kenaikan nilai properti dalam 3 tahun terakhir. Nilai properti yang 

berada disekitar kampus Universitas Negeri Semarang dari 90 responden 

menyatakan harga yang diberikan oleh pengembang sebagian besar menyatakan 

mahal yaitu sebesar 72,2% dan menyatakan murah  sebesar 27,8%, kemudian 

setelah rumah tersebut dibeli 73,3% responden menyatakan dalam 3 tahun 

terakhir ini nilai properti mengalami peningkatan dan hanya 26,7% menyatakan 

nilai properti tidak mengalami peningkatan. 

4.2.5. Preferensi Bermukim 

Daya tarik lokasi pemukiman merupakan karakteristik yang unik di mana 

karakteristik ini sama sekali tidak dibentuk oleh penghuni rumah tinggal 

perseorangan secara individu, tetapi disebabkan oleh faktor eksternal dari 

lingkungan pemukiman di daerah tersebut. Beberapa faktor yang dipertimbangkan 
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oleh suatu keluarga dalam memilih sebuah rumah, antara lain suasana kehidupan 

di lingkungan tersebut, lokasi perumahan, keadaan fisik rumah, kelengkapan 

fasilitas perumahan, nilai prestis, harga rumah dan pendapatan keluarga; 

Preferensi bermukim dalam penelitian ini diukur dengan kesesuaian harga 

dengan fasilitas, kedekatan lokasi rumah dengan pusat kegiatan, keterjangkauan 

lokasi rumah dengan transportasi, fasilitas yang tersedia dan ancaman kesehatan 

lingkungan.  Kesesuaian harga yang ditetapkan oleh pengembang dengan fasiltas 

yang tersedia responden menyatakan 70,0% menyatakan harga rumah sesuai 

dengan fasilitasnya dan sisanya 30,0% tidak sesuai. Kemudian kedekatan lokasi 

rumah dengan pusat kegiatan (kampus) dan keramaian lainnya seperti pusat 

perbelanjaan sebagian besar responden menyatakan 68,9% menyatakan Ya dan 

sisanya 31,1% menyatakan Tidak. 

Lokasi rumah yang dipilih responden dari 90 responden menyatakan 

lokasi properti 66,7%  dilalui transpostasi umum dan 33,3% menyatakan tidak 

dilalui transportasi umum. Sedangkan fasilitas publik yang disediakan oleh 

pengembang 65,6% responden menyatakan tidak memadai dan hanya 34,4% 

responden menyatakan fasilitas publik tidak tersedia. Akan tetapi sebagian besar 

responden yaitu 78,9% menyatakan lingkungan properti jauh dari ancaman 

kesehatan lingkungan dan  hanya 21,1% menyatakan dekat dengan ancaman 

kesehatan lingkungan. 
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4.3. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1. Uji Normalitas. 

Untuk mngetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak , cara yang 

digunakan untuk mendeteksinya dengan melihat normal probability plot. Yaitu 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Hasil pengujian distribusi normalitas disajikan 

pada Gambar 4.1 dan 4.2 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 
Grafik Histogram 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 
Normal Probability Plot 
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Berdasarkan tampilan grafik histogram memberikan pola distribusi yang 

normal (sisi kanan dan sisi kiri yang simetris) dan grafik normal plot terlihat titik-

titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai 

karena memenuhi asumsi normalitas data. 

4.3.2. Uji Multikolinieritas, 

 Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dengan melihat VIF (Variance 

Inflation Factor). Jika VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolinieritas. Hasil uji 

mutikololineritas disajikan pada Tabel 4. 8. 

Tabel 4.8 
Nilai VIF Variabel Penelitian 

Collinearity Statistics 
Variabel 

Tolerance VIF 
Aksesibilitas (X1) 0,872 1,147 
Atribut Fisik  (X2) 0,792 1,263 
Fasilitas  (X3) 0,778 1,286 
Nilai Properti (X4) 0,929 1,076 

 

Berdasarkan Tabel 4.8  diketahui semua variabel penelitian yang diangkat 

dalam penelitian ini memeiliki nilai VIF lebih kecil dari 10, ini menunjukkan 

bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi tidak terjadi 

multikolinieritas. 

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas, 

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance (heteroskedastisitas) dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser 
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yaitu meregresikan nilai absolut residual (Ut) terhadap variabel bebas. Apabila 

hasil regresi menunjukkan tidak adanya satupun variabel bebas yang signifikan 

terhadap absolut Ut, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 
Pengujian Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 

Coefficients a

1,976 ,545 3,624 ,000
,008 ,027 ,031 ,279 ,781

-,064 ,035 -,207 -1,798 ,076
-,063 ,068 -,107 -,920 ,360
-,122 ,106 -,123 -1,154 ,252

(Constant)
Aksesibilitas
Atribut Fisik
Fasilitas
Nilai Properti

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Uta. 
 

 
Berdasarkan pengujian Glejser yang disajikan pada Tabel 5.9 tidak ada 

satupun variable bebas yang diangkat dalam penelitian ini setelah diregresikan 

dengan absolute residual (Ut) nilai signifikansinya lebih dari 5%. Ini 

mengindikasikan tidak tetrjadi heteroskedastisitas. Didukung dengan saccter plot 

yang terlihat titik titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka nol  pada sumbu Y (lihat Gambar 4.3). 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 
Scatter Plot 
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4.4. Hasil Analisis Regresi 

4.4.1. Uji Signifikansi Kebersamaan 

Uji kebersamaan dari variabel penelitian yang diangkat dalam penelitian ini 

dilakukan dengan uji F. Hasil pengujian dengan bantuan SPSS 13 di tampilkan 

pada Tabel 4.10 dan Tabel 4.11. 

Tabel 4.10 
Anova  

ANOVAb

78,488 4 19,622 14,219 ,000a

117,301 85 1,380
195,789 89

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Nilai Properti, Aksesibilitas, Atribut Fisik, Fasilitasa. 

Dependent Variable: Preferensi Bermukimb. 
 

 
Berdasarkan Tabel 4.10 di dapat F hitung sebesar 14,219 dan 

signifikansinya  sebesar 0,00. Angka siginifikansi F yang diperoleh ini  jauh 

dibawah 5%. Ini berarti secara kebersamaan dari 4 variabel bebas (aksesibiitas, 

atribut fisik, fasilitas dan nilai properti) berpengaruh signifikan terhadap 

preferensi bermukim di sekitar kampus Universitas Negeri Semarang. 

 
Tabel 4.11 

Model Summary 

Model Summaryb

,633a ,401 ,373 1,175 1,520
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Nilai Properti, Aksesibilitas, Atribut Fisik, Fasilitas
a. 

Dependent Variable: Preferensi Bermukimb. 
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Kemudian berdasarkan Tabel 4.11 diketahui nilai koefisien determinasi  

(R Square)  sebesar 0,401. Angka ini memginformasikan bahwa ke 4 variabel yang 

diangkat dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan perubahahan variasi 

prefrensi bermukim  sebesar 40,1%. Sisanya dijelaskan variasi perubahannya oleh 

variabel lain yang tidak diangkat dalam penelitian ini yaitu sebesar 59,9%. 

4.4.2. Uji Signifikansi Parsial 

Uji parsial digunakan uji t yaitu untuk menguji tingkat signifikansi 

masing-masing parameter dari variabel yang diukur terhadap variabel terikat, 

apakah dapat diterima secara statistik. Hasil pengujian parsial dengan bantuan 

SPSS di tampilkan pada Tabel 4.12. 

 
Tabel 4.12 

Koefisisen Regresi 

Coefficientsa

,182 1,007 ,180 ,857
-,101 ,050 -,184 -2,042 ,044
,154 ,065 ,222 2,348 ,021
,397 ,127 ,299 3,137 ,002
,759 ,195 ,338 3,887 ,000

(Constant)
Aksesibilitas
Atribut Fisik
Fasilitas
Nilai Properti

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Preferensi Bermukima. 
 

 
Y = - 0,184X1 + 0,222X2 + 0,299X3 + 0,338X4  

 

Berdasarkan Tabel 4.12, dapat dinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Variabel Aksesibilitas  

Didapat koefisien regresi standardized coefficients (beta) sebesar               

-0,184 dan signifikan t=0,044 <0,05, ini berarti secara parsial variabel 
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aksesibilitas berpengaruh negatif terhadap preferensi bermukim, dengan 

demikian hipotesis yang diajukan diterima. Berarti pula semakin dekat jarak 

rumah terhadap tempat pendidikan (sekolah/kampus), pusat perbelanjaan, 

semakin lebar jalan di depan rumah, semakin baik permukaan jalan dan 

tersedia sarana transportasi maka akan semakin tinggi pula preferensi 

bermukim dan sebaliknya jika rumah semakin jauh dengan aksesibilitas, maka 

preferensi bermukim  akan semakin turun.  

Besarnya pengaruh aksesibilitas terhadap preferensi bermukim sebesar 

18,4%. Ini berarti pula setiap  meningkatnya aksesibilitas 1% nya akan 

meningkatkan preferensi bermukim sebesar 18,4%. 

2. Variabel Atribut Fisik 

Didapat koefisien regresi standardized coefficients (beta) sebesar 0,222 

dan signifikan t=0,021 <0,05, ini berarti secara parsial variabel atribut fisik  

berpengaruh positif terhadap preferensi bermukim, dengan demikian hipotesis 

yang diajukan diterima. Berarti pula semakin mendukung atribut fisik 

properti, maka akan semakin tinggi pula preferensi bermukim dan sebaliknya 

jika semakin tidak mendukung atribut fisik, maka preferensi bermukim akan 

semakin turun. 

Besarnya pengaruh atribut fisik terhadap preferensi bermukim sebesar 

22,2%. Ini berarti pula setiap  meningkatnya atribut fisik  1% nya akan 

meningkatkan preferensi bermukim sebesar 22,2%. 
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3. Variabel Fasilitas  

Didapat koefisien regresi standardized coefficients (beta) sebesar 0,299 

dan signifikan t=0,002 <0,05, ini berarti secara parsial variabel fasilitas  

berpengaruh positif terhadap preferensi bermukim, dengan demikian hipotesis 

yang diajukan diterima. Berarti pula semakin mendukung fasilitas properti, 

maka akan semakin tinggi pula preferensi bermukim dan sebaliknya jika 

semakin tidak mendukung fasilitas properti, maka preferensi bermukim akan 

semakin turun. 

Besarnya pengaruh atribut fisik terhadap preferensi bermukim sebesar 

29,9%. Ini berarti pula setiap  meningkatnya fasilitas 1% nya akan 

meningkatkan preferensi bermukim sebesar 29,9%. 

4. Variabel Nilai Properti  

Didapat koefisien regresi standardized coefficients (beta) sebesar 0,338 

dan signifikan t=0,000 <0,05, ini berarti secara parsial variabel nilai properti 

berpengaruh positif terhadap preferensi bermukim, dengan demikian hipotesis 

yang diajukan diterima. Berarti pula semakin tinggi nilai properti, maka 

akan semakin tinggi pula preferensi bermukim dan sebaliknya jika semakin 

rendah nilai properti, maka preferensi bermukim akan semakin turun. 

Besarnya pengaruh nilai properti terhadap preferensi bermukim 

sebesar 33,8%. Ini berarti pula setiap  meningkatnya nilai properti 1% nya dari 

akan meningkatkan preferensi bermukim sebesar 33,8%. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, dari 4 variabel bebas yang 

diregresikan terhadap preferensi bermuim semua 4 variabel bebas yang nilai 
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signifikansi lebih kecil dari 5%, Ini berarti aksessibilitas, atribut fisik, fasilitas dan 

nilai properti secara parsial berpengaruh terhadap preferensi bermukim. 

Kemudian dari ke 4 variabel bebas yang signifikan, variabel nilai properti 

merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap preferensi bermukim 

(beta=0,338), kemudian Fasilitas (beta=0,299) dan atribut fisik (beta=0,222),  dan 

yang paling kecil pengaruhnya terhadap preferensi bermukim  adalah aksesibilitas 

(beta=0,1,84). 

4.5. Pembahasan 

4.5.1. Aksesibilitas Terhadap Preferensi bermukim 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

aksesibilitas (jarak dan lebar jalan) berpengaruh signifikan terhadap nilai sewa 

kamr kos. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Arridel Mindra (2000) dan   

Yoepidha L Soemantri (2005) serta temuan penelitian yang dilakukan oleh 

Mahfud Sidik (2000); Mawad Sri Basuki (2002)  Arif Mahmudin Zuhri (2002); 

Adrian Sutawijaya (2002) dan Syarul Alamsyah (2006).  

Faktor lokasi dapat dianggap sebagai faktor terkuat pengaruhnya terhadap 

preferensi bermukim. Dua buah lokasi properti yang mempunyai bentuk fisik 

sama tetapi bila lokasinya berbeda, maka nilainya tentu akan berbeda. Secara 

umum teori lokasi menyatakan bahwa semakin jauh dari kegiatan maka nilainya 

akan semakin rendah.  

Hal tersebut dikarenakan kampus  merupakan pusat  aktivitas pendidikan 

manusia sehingga semakin dekat lokasi properti akan semakin murah biaya 

transportasi, begitu pula dengan jalan yang semakin lebar akan menjadi 
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mudah/lancar lalu lintas untuk mencapai lokasi dari rumah ke pusat kegiatan dan 

sebaliknya, sehingga terjadi efisien waktu maupun biaya. Ini berarti faktor lokasi 

akan menentukan apakah suatu properti tersebut mudah atau sulit untuk dicapai.  

Rumah/properti yang mempunyai lokasi di dekat kawasan kampus dapat 

dicapai dengan mudah karena sistem pengangkutan dan perhubungan yang baik 

dibandingkan dengan kawasan yang berada  jauh dari kampus dan jalan yang 

sempit, dalam konteks perilaku konsumen lokasi yang baik akan menjamin 

tersedianya akses yang cepat, dapat menarik sejumlah besar konsumen, dan cukup 

kuat untuk mengubah pola prilaku aktivitas konsumen. Hal ini berarti pemilik 

rumah yang berlokasi dekat dengan kampus dan jalan di depan rumah yang lebar 

akan menetapkan preferensi bermukim yang lebih tinggi dibanding dengan lokasi 

yang jauh dari kampus dan akses jalan yang sempit. 

4.5.2. Atribut Fisik Terhadap Preferensi bermukim 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini ditemukan bahwa atribut fisik 

(ukuran bangunan, dinding kamar dan lantai kamar) berpengaruh signifikan 

terhadap preferensi bermukim. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Arridel 

Mindra (2000) dan   Yoepidha L Soemantri (2005) serta temuan penelitian yang 

dilakukan oleh Mahfud Sidik (2000); Mawad Sri Basuki (2002)  Arif Mahmudin 

Zuhri (2002); Adrian Sutawijaya (2002) dan Syarul Alamsyah (2006).  

Atribut fisik mencakup desain dan konstruksi bangunan merupakan faktor 

penting dalam mempengaruhi nilai bangunan, disain dan konstruksi bangunan 

lebih ditentukan oleh jenis kegunaan bangunan dan selera dari mahasiswa yang 

menggunakannya. Ketidaksesuaian dengan kegunaan dan selera akan 
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menyebabkan nilai bangunan menjadi turun, demikian juga sebaliknya apabila 

sebuah bangunan mempunyai desain konstruksi yang baik akan meningkatkan 

nilai bangunan tersebut.  

 Berdasarkan kondisi di atas pengembang mendesain atribut fisik yang 

memiliki kondisi bangunan yang berkualitas seperti dinding  dengan batu bata 

yang telah diplester, lantai berkeramik dan ukuran bangunan yang memadai, 

karena ini akan menjamin kenyamanan, kemananan dan ketenangan  pemilik 

properti/penghuni. Kondisi ini,  pengembang properti yang kualitas bangunannya 

lebih berkualitas akan menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pengembang properti yang bangunannya kurang berkualitas.  

4.5.3. Fasilitas Publik Terhadap Preferensi Bermukim 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini ditemukan bahwa fasilitas 

(air bersih, daya listrik dan ketersediaan taman parkir, arena bermain anak, arena 

olah raga)  berpengaruh signifikan terhadap preferensi bermukim. Hasil penelitian 

ini mendukung  pendapat Wiris Sutiono (2000) dan penelitian yang dilakukan 

Arif M Zuhri (2002) dan Mawad S Basoeki (2002) yang menyatakan dengan 

semakin lengkapnya fasilitas yang ditawarkan maka akan semakin tinggi 

preferensi bermukim.  

Bukti empirik menunjukkan sebagian besar responden yang menjadi 

pertimbangan ke dua terkuat dalam memilih properti adalah fasilitas yang 

disediakan oleh pengembang. Ini berarti fasilitas publik yang disediakan berupa 

taman parkir, arena bermain anak-anak, arena olah raga harus didisain cukup 
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tersedia untuk meningkatkan preferensi bermukim atau  untuk menarik konsumen 

dalam rangka mendorong  melakukan pembelian properti. 

4.5.4. Nilai Properti  Terhadap Preferensi Bermukim 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini ditemukan bahwa nilai 

properti berpengaruh signifikan terhadap preferensi bermukim. Hasil penelitian 

ini mendukung  pendapat Sullivan (200) dan penelitian yang dilakukan Wahyu 

dan Harijanto (2003) yang menyatakan  dengan semakin tingginya nilai properti 

yang ditawarkan maka akan semakin tinggi preferensi bermukim. 

Bukti empirik yang menunjukkan sebagian besar pemilik properti memilih 

properti yang menjadi pertimbangan utama adalah harga yang relatif murah, dan 

adanya kecenderungan peningkatan nilai properti dari tahun ke tahun. Bukti 

empirik ini membuktikan nilai properti menjadi hal yang utama dalam preferensi 

bermukim karena sebagian besar pemilik properti menginginkan harga yang 

relatif murah, tetapi kedekatan dengan pendidikan/kampus, pusat perbelanjaan, 

pusat aktivitas (kerja) dengan kata lain aksesibilitas yang mudah akan 

meningkatkan nilai properti dan pada akhirnya akan mendorong untuk memilih 

bermukim. 

 



59 
 

BAB V 
PENUTUP 

 
 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang tlah dibahas pada bab 5, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Secara kebersamaan dari 4 variabel bebas (aksesibiitas, atribut fisik, fasilitas 

dan nilai properti) berpengaruh signifikan terhadap preferensi bermukim di 

sekitar Kampus Universitas Negeri Semarang. Dan nilai koefisien determinasi  

(R Square)  sebesar 0,633,  ini berarti  ke 4 variabel hanya mampu menjelaskan 

perubahahan variasi prefrensi bermukim  sebesar 40,1%. Sisanya dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diangkat dalam penelitian ini yaitu                    

sebesar 59,9%. 

2. Koefisien regresi standardized coefficients (beta) aksesibilitas sebesar               

-0,184 dan signifikan t=0,044 <0,05, ini berarti variabel aksesibilitas 

berpengaruh negatif terhadap preferensi bermukim. 

3. Koefisien regresi standardized coefficients (beta) atribut fisik sebesar 0,222 

dan signifikan t=0,021 <0,05, ini berarti variabel atribut fisik  berpengaruh 

positif terhadap preferensi bermukim 

4. Koefisien regresi standardized coefficients (beta) fasilitas sebesar 0,299 dan 

signifikan t=0,002 <0,05, ini berarti variabel fasilitas  berpengaruh positif 

terhadap preferensi bermukim 
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5. Koefisien regresi standardized coefficients (beta) nilai properti sebesar 0,338 

dan signifikan t=0,000 <0,05, ini berarti variabel nilai properti berpengaruh 

positif terhadap preferensi bermukim 

6. Dari ke 4 variabel bebas yang signifikan, variabel nilai properti merupakan 

variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap preferensi bermukim 

(beta=0,338), kemudian Fasilitas (beta=0,299) dan atribut fisik (beta=0,222),  

dan yang paling kecil pengaruhnya terhadap preferensi bermukim  adalah 

aksesibilitas (beta=0,1,84). 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dapat ditarik, maka dapat disarankan untuk 

meningkatkan preferensi bermukim sebagai berikut: 

1. Bukti empirik yang menunjukkan sebagian besar pemilik properti memilih 

properti yang menjadi pertimbangan utama adalah harga yang relatif murah, 

dan adanya kecenderungan peningkatan nilai properti dari tahun ke tahun. Oleh 

karena itu bagi pengembang dalam membangun kawasan properti hendaknya 

mendesain bangunan dengan memperhatikan harga yang relatif murah dan 

fasilitas publik yang memadai, kedekatan dengan pendidikan/kampus, pusat 

perbelanjaan, pusat aktivitas (kerja) dengan kata lain aksesibilitas yang mudah 

akan meningkatkan nilai properti dan pada akhirnya akan mendorong untuk 

memilih bermukim. 

2. Ke 4 variabel yang diangkat dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 

perubahahan variasi prefrensi bermukim  sebesar 40,1%. Sisanya dijelaskan 

variasi perubahannya oleh variabel lain yang tidak diangkat dalam penelitian 
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ini yaitu sebesar 59,9%. Oleh arena itu, masih terdapat celah bagi  peneliti lain 

untuk mengeksplorasi 59,9% variable bebas yang belum dapat terdeteksi oleh 

model yang dicobakan dalam studi ini, sehingga di dapat informasi yang lebih 

akurat tentang preferensi bermukim. 
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A. Informasi Responden 

1. Nama*)   =........................................ 

2. Usia   = ....................................... 

3. Jenis kelamin  =  L  /  P 

4. Asal Daerah  = ....................................... 

5. Pendapatan/bulan =............................................ 

B. Informasi Rumah  

1. Alamat       = 

2. Tahun pembelian =........... 

3. Tipe       =...............       (luas tanah           ..........x.........) 

 

C. Indikator Aksesibilitas 

1. Jarak rumah dengan tempat pendidikan  =  ........................km 

        Dekat                     cukup                  jauh 

2. Jarak rumah dengan perbelanjaan   =  ........................km 

        Dekat                     cukup                  jauh 

3. Jarak rumah dengan  tempat kerja   =  ........................km 

        Dekat                     cukup                  jauh 

4. Lebar jalan didepan rumah =  ..........................m 

        Lebar                     cukup                  sempit 

5. Permukaan jalan menuju tempat rumah saudara? 

      aspal  paving           tanah 

6. Apakah tersedia sarana transportasi umum yang memadai menuju rumah 

saudara? 

       ya  tidak 

 

D. Indikator Atribut Fisik 

1. Ukuran  bangunan rumah yang saudara beli= ..............m x  ...........m 

2. Kondisi rumah  yang saudara beli 

        Sangat baik             baik                  cukup 
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3. Lantai rumah  yang saudara beli 

              keramik    ubin    plesteran semen 

4. Dinding kamar rumah yang saudara beli 

  batubata plester    bataco diplester      lain-lain 

 

E. Indikator Fasilitas 

1. Ketersediaan air bersih, di tempat yang saudara beli 

Cukup tersedia, sebutkan............ 

  Kurang  tersedia 

2. Berapa besar daya listrik yang tersedia  = ……………..watt 

3. Di lingkungan rumah saudara apakah tersedia taman parkir  yang 

representatif? 

  tersedia                            tidak tersedia 

 

F. Nilai Properti 

1. Harga yang diberikan oleh pengembang  tergolong murah. 

Murah                        mahal 

2. Beberapa tahun ini nilai jual properti saudara meningkat. 

ya                               tidak  

 

G. Indikator preferensi bermukim 

1. Harga yang diberikan oleh pengembang  telah sesuai dengan fasilitas yang 

disediakan. 

sesuai                          tidak sesuai 

2. Lokasi rumah yang strategis dekat dengan kampus dan pusat keramaian. 

ya                               tidak  

3. Lokasi rumah yang mudah dijangkau dengan transportasi umum. 

   ya                                  tidak  
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4. Fasilitas yang disediakan pengembang  cukup memadai. 

   ya                                  tidak  

5. Lokasi rumah jauh dari ancaman kesehatan lingkungan (polusi)  

   ya                                  tidak  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


