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ABSTRAK 

Pasar perumahan menjadi salah satu instrumen kebijakan moneter dalam hal 

makroprudensial. Kebijakan moneter secara menyeluruh yang diterapkan pemerintah melalui 

rasio Loan-to-Value belum mengakomodir karakteristik daerah yang berbeda-beda. 

Karakteristik lokasi dan wilayah menjadi faktor penting yang mempengaruhi perkembangan 

harga rumah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan obyek 15 Kota 

di Indonesia dalam kurun waktu 2007-2017. Hasil analisis memberikan argumentasi bahwa 

nilai sewa bangunan, kepadatan penduduk, biaya konstruksi, PDRB, tingkat pengangguran, 

dan pendapatan minimum mempengaruhi harga rumah secara berbeda-beda masing-masing 

kategori. Sedangkan rasio LTV dan inflasi tidak signifikan terhadap harga rumah.  Maka 

pertumbuhan ekonomi regional digunakan untuk membentuk clustering wilayah dari 

kecepatan pertumbuhan harga rumah yang digunakan untuk kebijakan moneter oleh 

pemerintah.  
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ABSTRACT 

The housing market is one of the monetary policy instruments in macroprudential terms. The 

overall policy adopted through the Loan-to-Value ratio does not accommodate different 

regional characteristics. Location and area characteristics are important factors that 

influence the development of housing property prices. This study uses panel data regression 

analysis, with objects of 15 cities in Indonesia on 2007-2017. The results of the analysis 

provide an argument that the value of building rent, population density, construction costs, 

Gross Regional Domestic Product, unemployment rate, and minimum income affect housing 

prices differently in each category. While the LTV ratio and inflation are not significant to 

house prices. Then regional economic growth is used to make regional clusters from the pace 

of growth in house prices used for monetary policy by the government. 
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PENDAHULUAN 

Pasar perumahan dewasa ini di beberapa negara sudah menjadi salah satu instrument 

dalam kebijakan moneter. Salah satu penyebab krisis finansial yang terjadi adalah dari sector 

perumahan (Bernanke, 2008); Learmer (2007). Krisis global pada tahun 2008 – 2009 yang 



diakibatkan adanya subprime mortgage di Amerika Serikat membuktikan dapat memberikan 

dampak yang sangat luas. Krisis tersebut dipicu karena adanya gagal bayar para debitur 

rumah sehingga lembaga pemberi pinjaman mengalami kebangkrutan karena penjualan 

rumah (take over) tidak dapat menutupi kerugian pinjaman yang dikeluarkan.  

Adanya dampak yang luas akibat kasus subprime mortgage tersebut menjadi alasan 

pemerintahan di suatu Negara meningkatkan kehati-hatian melalui kebijakan 

makroprudensial. Hal yang sama dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dengan adanya 

kekhawatiran terjadinya boom market properti khususnya perumahan dilakukan kebijakan 

pengetatan kredit melalui kebijakan Loan-to-Value (LTV). Kebijakan LTV tersebut 

merespon kondisi pasar properti di Indonesia yang mengalami pertumbuhan cepat pada tahun 

2010.  

Kebijakan LTV di Indonesia dimulai tahun 2012 yang salah satunya bertujuan untuk 

untuk mengontrol pasar perumahan di Indonesia dengan pengaturan pembelian KPR dan 

KPA. Kebijakan LTV yang pertama (tahun 2012) menjadi catatan kekhawatiran pemerintah 

yang besar terhadap ancaman bubble price pada properti. Namun kebijakan tersebut 

memberikan shock pada pasar properti karena membatasi LTV sebesar 70 persen untuk 

semua tipe perumahan. Kebijakan LTV ke-2 (Tahun 2014) cukup memperhatikan kondisi 

yang lebih baik karena sudah memperhatikan karakteristik dan kondisi masyarakat. 

Kebijakan LTV ke-2 tersebut sudah membedakan batasan LTV berdasarkan tipe rumah dan 

tipe pembelian. Namun kebijakan LTV ke-2 tersebut masih dalam rangka pengetatan kredit 

properti.  

Lambatnya pertumbuhan properti dan lesunya ekonomi mengubah kebijakan pemerintah 

melalui kebijakan LTV yang ke 3 (tahun 2015) dan ke 4 (Tahun 2016). Dalam kebijakan 

tersebut pemerintah cenderung melakukan relaksasi dengan maksimal LTV 90 persen untuk 

rumah pertama dengan tipe <70 dan skema yang lebih kecil untuk tipe dan pembelian yang 



berbeda. Kebijakan LTV juga diperbaharui kembali pada tahun 2018 guna menangkap 

kondisi akselerasi pasar perumahan. 

Kondisi pasar properti terutama perumahan di berbagai daerah mempunyai karakteristik 

yang berbeda. Beberapa wilayah di Indonesia seperti di Jabodetabek mempunyai perilaku 

pasar yang berbeda dengan wilayah lain misalnya di wilayah Sumatera, Kalimantan atau di 

wilayah lain. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan 

kebijakan yang bersifat general. Sesuai dengan beberapa penelitian terbaru bahwa kebijakan 

makroprudensial akan lebih baik apabila mempertimbangkan karakteristik wilayah. 

Karakteristik pasar perumahan di berbagai daerah di Indonesia yang berbeda-beda 

memerlukan kebijakan secara spasial/ cluster yang dapat sesuai dengan kondisi di masing-

masing daerah. Kebijakan moneter pada pasar perumahan akan lebih optimal ketika 

dilaksanakan  dengan mempertimbangkan kondisi regional. Selain itu perbedaan antar 

wilayah dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan makroprudensial (Murillo et 

al., 2017).  

Pada sisi permintaan dan penawaran pasar perumahan, adanya transmisi kebijakan 

moneter dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan pasokan perumahan terhadap inflasi 

yang terjadi di setiap daerah (Fuss, et all. 2012) Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi keputusan individu atau rumah tangga untuk membeli perumahan 

(Ioannides et al., 2003). Selain itu keputusan permintaan perumahan dipengaruhi oleh 

pendapatan, faktor sosial-ekonomi, fasilitas kredit, spesifikasi rumah (Fontenla & Gonzalez, 

2009).  

Kecepatan harga rumah masing-masing daerah sangat terlihat perbedaaanya. 

Berdasarkan hasil Riset Residensial Bank Indonesia Indeks yang paling tinggi secara total di 

periode IV-2018 adalah Kota Makassar dengan besaran indeks 327. Besarnya indeks tersebut 



disumbang oleh indeks harga yang tinggi pada rumah tipe kecil yaitu 461. Hal yang berbeda 

terjadi di wilayah Denpasar, di periode IV-2018 indeks harga secara total sebesar 185.  

Kondisi tersebut menjadikan kebijakan yang bersifat spasial bersifat penting untuk 

dilakukan. Pengelompokan daerah sesuai dengan karakter yang sama dapat mempermudah 

pemerintah untuk memberikan kebijakan. Dengan kebijakan spasial tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan ketepatan penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik daerah masing-masing. 

Adanya karakteristik daerah yang berbeda-beda, maka dibutuhkan variabel-variabel 

penentu ketepatan kebijakan yang dilakukan secara spasial. Variabel yang digunakan untuk 

clustering wilayah berkaitan dengan pendapatan masyarakat, pertumbuhan penduduk, harga 

properti, ketersediaan lahan, inflasi dan variabel control. Variabel-variabel tersebut bersifat 

dinamis sehingga stabilitas dan pertumbuhan perekonomian dapat diakomodir oleh kebijakan 

spasial tersebut. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Data yang dianalisis dalam penelitian adalah tipe pertumbuhan harga rumah pada 15 

Kota di Indonesia, dalam kurun waktu 2007-2017. Kota tersebut tersebut terdiri dari ibukota 

Provinsi, seperti Bandung, Bandarlampung, Banjarmasin, Denpasar, Palembang, Semarang, 

Yogyakarta, Padang, Medan, Makassar, Manado, Surabaya, Pontianak. Ditambah dengan 

Kota-kota besar di Indonesia seperti Batam dan Balikpapan. Penggunaan data diperoleh dari 

berbagai sumber antara lain: Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Kata Data. 

Adapun tipe harga rumah dalam artikel ini, dijelaskan melalui variabel-variabel di bawah ini: 

a) general : pertumbuhan harga secara umum (Y1) 

b) slow  : tipe pertumbuhan harga lambat (Y2)  

c) moderate : tipe pertumbuhan harga sedang (Y3) 

d) fast : tipe pertumbuhan harga cepat (Y4) 



Kemudian variabel penjelas yang digunakan antara lain: 

a) variabel utama 

(i) rent : nilai sewa bangunan (X1) 

(ii) ltv : rasio Loan-to-Value (X2) 

 

 

b) variabel kontrol 

(i) inf  : inflasi (X3) 

(ii) dens : kepadatan penduduk (X4) 

(iii) cons : kontribusi biaya konstrukti (X5) 

(iv) gdrp : Produk Domestik Regional Bruto (X6) 

(v) unemp : jumlah pengangguran (X7) 

(vi) wages : upah minimum kota (X8) 

 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Gujarati (1995) 

menyatakan data panel adalah gabungan antara data time series dan data cross section. Data 

panel memiliki ciri mampu menyediakan data lebih banyak, sehingga akan menghasilkan 

degree of freedom yang lebih besar, selain itu juga akan memberikan analisis empiric yang 

lebih luas melalui perhitungan estimasi variabel dan hasil perhitungan data panel. Estimasi 

data panel dapat mengatasi heterogenitas atau keunikan individual dengan memberikan 

variabel spesifik-subjek, dengan melihat data cross section, penggunaan data panel baik 

untuk mempelejari dinamika perubahan, dan data panel dianggap mampu mempelajari model 

perilaku rumit seperti fenomena perubahan teknologi dan economic scale. Pendekatan model 

regresi data panel terdiri dari common effect, fixed effect, dan random effect. 



Untuk mengestimasi model regresi dan proses perhitungan, maka disusun model 

persamaan umum sebagai berikut: 

Y1it =  + 1X1it + 2X2it + …… + 8X8it +  ……………………………… (eq. 1) 

Y2it =  + 1X1it + 2X2it + …… + 8X8it +  ……………………………… (eq. 2) 

Y3it =  + 1X1it + 2X2it + …… + 8X8it +  ……………………………… (eq. 3) 

Y4it =  + 1X1it + 2X2it + …… + 8X8it +  ……………………………… (eq. 4) 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. HASIL UJI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini dilakukan pembedaan terhadap kelompok-kelompok pasar 

perumahan yang didasarkan pada pertumbuhan harga rumah, yang terdiri dari tipe 

pertumbuhan pasar perumahan lambat, sedang, dan cepat. Tipe pertumbuhan pasar 

perumahan tersebut merupakan determinan dari harga rumah berdasarkan pemilihan kota di 

Indonesia. Kota-kota di Indonesia yang tergolong pada (i) tipe pertumbuhan lambat adalah 

Denpasar, Pontianak, Yogyakarta, Balikpapan dan Bandarlampung; (ii) tipe pertumbuhan 

sedang adalah Padang, Medan, Palembang, Banjarmasin, Semarang, Manado, dan Bandung; 

dan (iii) tipe pertumbuhan cepat adalah Surabaya, Makassar, dan Batam.  

Tabel 1 menyajikan informasi deskriptif statistik dalam data pengujian berdasarkan 

kelompok pasar perumahan menurut pertumbuhan harga rumah. Secara lebih detail dapat 

dilihat pada Tabel berikut 

Tabel 1. 

Informasi Deskirptif Statistik 

variabel 

Eq. 1 (general) 

 
variabel 

Eq. 2 (slow) 

Mean Std. Dev. Minimum Maximum 

 

Mean Std. Dev. Minimum Maximum 

hp 183.4398 44.95639 100 322.3 

 

hp 162.2563 26.00903 100 204.47 

ltv 75.83333 6.756187 70 85 

 

ltv 75.83333 6.833403 70 85 

inf 5.830303 2.781168 0.35 14.82 

 

inf 6.157273 2.710507 2.17 14.82 

dens 8.410954 0.82288 6.456769 9.611128 

 

dens 8.448154 0.7997112 6.931765 9.563514 



cons 15.61134 1.036542 13.75789 17.40479 

 

cons 14.85387 0.5507387 14.10705 16.0364 

gdrp 17.65516 0.8710495 16.1813 19.71463 

 

gdrp 17.10072 0.4816615 16.43416 18.14566 

rent 14.24335 0.8960749 12.61146 16.18812 

 

rent 13.93757 0.5372493 12.87462 14.633 

unemp 10.68826 0.751341 9.277064 12.3307 

 

unemp 10.04987 0.4874641 9.277064 11.19134 

wages 14.05348 0.4330725 13.12236 15.00828 

 

wages 13.94688 0.4141959 13.12236 14.69454 

    

 

 

      
variabel 

Eq. 3 (moderate) 

 
variabel 

Eq. 4 (fast) 

Mean Std. Dev. Minimum Maximum 

 

Mean Std. Dev. Minimum Maximum 

hp 188.6513 38.56255 139.03 310.43 

 

hp 207.0215 6867474 100 322.3 

ltv 75.83333 6.799988 70 85 

 

ltv 75.83333 6.913328 70 85 

inf 5.749351 3.028766 0.35 12.68 

 

inf 5.474242 2.264156 2.02 11.79 

dens 8.439881 0.7501906 7.089243 9.611128 

 

dens 8.281458 1.016256 6.45677 9.04404 

cons 15.65149 1.085466 13.75789 17.28848 

 

cons 16.55056 0.4846115 15.646688 17.4048 

gdrp 17.66968 0.8596898 16.1813 18.96795 

 

gdrp 18.51172 -0.6652206 17.61017 19.71463 

rent 14.15336 0.9681345 12.61146 16.18812 

 

rent 14.87801 0.8058764 13.77918 16.07834 

unemp 11.01576 0.6907057 9.62536 12.3307 

 

unemp 10.98807 0.5561393 9.735069 12.03172 

wages 14.06537 0.4025971 13.40302 14.8606 

 

wages 14.20343 0.4936507 13.4195 15.00828 

Sumber: Data diolah (2017) 

Uji pemilihan model pada estimasi regresi data panel dengan pengelompokan tipe 

pertumbuhan harga rumah pada beberapa daerah untuk melihat respon clusterring kondisi 

harga rumah dan pertumbuhan regional pada pasar perumahan terangkum pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 2. 

Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel 

  Eq. 1 (general) Eq. 2 (slow) Eq. 3 (moderate) Eq. 4 (fast) 

Uji Chow 

F 11.28 F 111.70 F 21.42  F 24.85  

Prob. F 0.0000* Prob. F  0.0000* Prob. F  0.0000*  Prob. F  0.0002* 

Uji LM 

Chibar2 87.47 Chibar2 0.00 Chibar2 36.90  Chibar2  0.00 

Prob. Chibar2 0.0000* Prob. Chibar2 1.0000 Prob. Chibar2 0.0000 * Prob. Chibar2  1.000 

Uji Hausman Chi2 7.98 Chi2 19.35  Chi2 9.11  Chi2  21.03 



Prob. Chi2 0.1575 Prob. Chi2 0.0036 * Prob. Chi2  0.1048  Prob. Chi2  0.0018* 

Sumber: Data diolah (2017) 

*signifikan pada tingkat signifikansi 1% 

**signifikan pada tingkat signifikansi 5% 

***signifikan pada tingkat signifikansi 10% 

 

Dari hasil uji pemilihan model yag tersaji pada Tabel 2 di atas, maka model yang paling 

tepat digunakan untuk menjelaskan perlunya kebijakan spasial pada pasar perumahan di 

Indonesia berdasarkan pertumbuhan regional adalah sebagai berikut: 

i) Eq. 1 (Variabel dependen: harga rumah tipe pertumbuhan secara keseluruhan) 

menggunakan pendekatan Random Effect, 

ii) Eq. 2 (Variabel dependen: harga rumah tipe pertumbuhan harga lambat) 

menggunakan pendekatan Fixed Effect, 

iii) Eq. 3 (Variabel dependen: harga rumah tipe pertumbuhan harga sedang) 

menggunakan pendekatan Random Effect, 

iv) Eq. 4 (Variabel dependen: harga rumah tipe pertumbuhan harga cepat) 

menggunakan pendekatan Fixed Effect. 

Estimasi hasil regresi data panel untuk keempat persamaan yang sudah ditetapkan di 

atas terangkum dalam Tabel 3 untuk menunjukkan pengaruh rasio Loan-to-Value dan nilai 

sewa bangunan terhadap harga rumah di pasar perumahan beberapa kota di Indonesia. 

Tabel 3. 

Hasil Estimasi Regresi Data Panel 

Variabel 

Eq. 1 (Y = keseluruhan) Eq. 2 (Y = slow) 

Coef. Z P>|z| Coef. Z P>|z| 

ltv -0.6600814 -1.61 0.108 -0.16684 -0.83 0.453 

rent 99.05642 4.22 0.000* 178.5685 6.08 0.004* 

inf 0.06322 0.11 0.909 0.671763 0.98 0.383 

dens 35.14799 2.93 0.002* 127.8369 7 0.000* 



cons -2.495667 -0.11 0.908 73.29206 11.22 0.000* 

gdrp -2.162518 -0.16 0.871 -69.90181 -2.16 0.097*** 

unemp 1.732884 0.28 0.78 -0.2732587 -0.08 0.943 

wages 96.06215 4.47 0.000* -9.372367 -0.77 0.485 

c -1408.737 -5.75 0.000* -993.0454 -4.13 0.015** 

R2 0.9012 0.9012 

       

Variabel 

Eq. 3 (Y = moderate) Eq. 4 (Y = fast) 

Coef. z P>|z| Coef. z P>|z| 

ltv -0.8415194 -1.23 0.218 -1.27768 -0.82 0.500 

rent 59.11832 6.7 0.000* -33.45012 -0.32 0.755 

inf -1.003188 -1.19 0.234 0.6175722 0.24 0.832 

dens -5.178485 -0.36 0.722 -16.30431 -1.04 0.406 

cons 46.60275 3.85 0.000* 270.7922 2.59 0.019** 

gdrp -3.623053 -0.38 0.708 266.5832 2.74 0.111 

unemp -37.01265 -2.31 0.021* 1.883354 0.03 0.981 

wages 112.2213 3.47 0.001* 50.94341 1.51 0.271 

c -1221.504 -4.89 0.000* -5301.461 -2.82 0.106 

R2 0.6891 0.96 

Sumber: Data diolah (2017) 

*signifikan pada tingkat signifikansi 1% 

**signifikan pada tingkat signifikansi 5% 

***signifikan pada tingkat signifikansi 10% 

 

Pada estimasi persamaan pertama (Eq. 1) menunjukkan harga rumah secara keseluruhan 

tanpa membedakan kondisi wilayah yang memiliki perbedaan kecepatan harga rumah. Pada 

hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa nilai sewa bangunan, kepadatan penduduk, dan 

nilai upah minimum kota memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga rumah. 

Namun, apabila membandingkan dengan hasil pengelompokan sesuai kelompok percepatan 



harga rumah pengaruh yang disebabkan untuk mempengaruhi harga rumah beragam, melihat 

kondisi wilayah masing-masing. 

Hasil estimasi persamaan ke-dua (Eq.2) menunjukkan bahwa rasio Loan-to Value tidak 

mempunyai pengaruh terhadap harga rumah di beberapa kota di Indonesia dengan kategori 

lambat. Sedangkan nilai sewa bangunan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan tanda 

positif. Artinya, rasio Loan-to-Value tidak cukup memberikan peran terhadap harga rumah 

pada kelompok tipe pertumbuhan lambat, sedangkan nilai sewa bangunan memberikan peran 

positif terhadap kenaikan harga rumah pada kelompok tipe pertumbuhan lambat. 

Persamaan ke-tiga (Eq. 3) mengestimasi mengenai pengaruh rasio Loan-to-Value dan 

nilai sewa bangunan terhadap harga rumah di pasar perumahan beberapa kota di Indonesia. 

Hasilnya menunjukkan bahwa rasio Loan-to-Value dan nilai sewa bangunan terhadap harga 

rumah pada tipe pertumbuhan harga rumah sedang memiliki kesamaan dengan yang terjadi 

di tipe pertumbuhan pasar perumahan lambat 

Yang menarik adalah pada persamaan ke-empat (Eq. 4), di mana persamaan ini 

mengestimasi pengaruh rasio Loan-to-Value dan nilai sewa bangunan terhadap harga rumah 

di pasar perumahan pada tipe pertumbuhan harga cepat. Hasil estimasi menjelaskan bahwa 

tidak ada hubungan signifikan antara rasio Loan-to-Value dan nilai sewa bangunan terhadap 

harga rumah pada tipe pertumbuhan harga rumah sedang. Artinya, ketika ada penurunan 

rasio Loan-to-Value yang terjadi adalah kemungkinan harga rumah di tipe pertumbuhan 

besar mengalami tidak mengalami peningkatan walaupun memiliki koefisien negatif namum 

tidak signifikan. Sama halnya dengan nilai sewa bangunan yang tidak memiliki pengaruh 

terhadap harga rumah di tipe pertumbuhan cepat. Yang menjadi pengaruh adalah besarnya 

nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai cerminan kondisi ekonomi pada 

setiap daerah. Ketika PDRB mengalami peningkatan, harga rumah akan cenderung 

mengalami peningkatan atau harga rumah naik. 



2. PEMBAHASAN 

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan Loan-to-Value berlaku 

dalam skala nasional, meskipun setiap daerah memiliki ciri khas atau karakteristik masing-

masing. Pada hasil estimasi di atas (Eq. 1, 2, 3, 4) menunjukkan rasio Loan-to-Value tidak 

mempunyai pengaruh terhadap harga rumah di Indonesia didukung oleh penelitian Nugroho 

et. al. (2018). Selain itu, penelitian Glaeser et. Al (2014) dan Del Negro dan Otrok (2007) 

menunjukkan bahwa kondisi pasar perumahan di suatu wilayah pada umumnya tidak 

dipengaruhi oleh faktor-faktor nasional, melainkan di pengaruhi oleh faktor lokal. 

Hal yang menyebabkan adanya nilai sewa bangunan tidak berpengaruh secara signifikan 

pada tipe pertumbuhan cepat diduga karena pada sisi permintaan dan penawaran pasar 

perumahan yang heterogen. Sejalan dengan Fontela & Gonzalez, 2009), bahwa spesifikasi 

rumah memiliki pengaruh pada sisi permintaan dan penawaran pasar perumahan Selain itu, 

pada biaya sewa bangunan, lokasi merupakan kunci dari meningkatnya nilai tanah. Pada 

umumnya, lokasi di Central Business District (CBD) seperti Kota Surabaya dan Batam yang 

memiliki perekonomian paling tinggi diantara kota lainnya bisa menjadi faktor bahwa harga 

rumah yang terpengaruh oleh lokasi sebagai pusat perekonomian.  

Pada hasil estimasi (Eq. 1, 2, 3, 4) menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh 

secara langsung terhadap harga rumah di suatu wilayah. Selain itu, pada sisi biaya konstruksi 

memiliki pengaruh yang disebabkan oleh nilai inflasi, namun harga rumah lebih didominasi 

dengan pengaruh harga tanah yang lebih tinggi kenaikannya dibandingkan dengan biaya 

konstruksi. Dong (2013) menyatakan bahwa hasil estimasi penelitiannya menunjukkan 

hubungan positif antara inflasi dan harga rumah di Cina. Pengaruh tersebut diduga bahwa 

pertumbuhan penduduk yang terjadi di Cina sangat tinggi sehingga rumah merupakan barang 

konsumsi utama dan inflasi tidak berdampak terhadap permintaan rumah secara umum.  



Faktor yang memyebabkan perubahan pada harga rumah pada sisi penawaran biasanya 

berasal dari developers atau pengembang. Berbeda dengan nilai sewa bangunan, dalam pasar 

perumahan biaya konstruksi merupakan salah satu kategori kunci dalam pembiayaan 

perumahan yang memiliki pengaruh terhadap harga rumah di suatu wilayah (Murillo et. Al., 

2017; Sullivan, 2012; Knoll, Schularick, Steger; 2017; Glaeser et. al, 2014). Hasil estimasi 

yang tersaji pada Tabel 3 menunjukkan bahwa biaya konstruksi sebagai building materials 

memiliki pengaruh positif dan significant. Variabel biaya konstruksi sebagai proxi harga 

ekspektasi pengembang dalam pasar perumahan. Melalui perkembangan dari biaya konstrksi 

sebagai biaya input, pengembang dapat menentukan rencana harga rumah pada periode 

waktu selanjutmya (Dong, 2013) (Gelain dan Lansing, 2014) (Kurniawan dan Purwono, 

2017). 

Perekonomian suatu daerah dapat dicerminkan melalui pertumbuhan PDRB. Namun, 

PDRB merupakan nilai agregat secara keseluruhan sektor-sektor ekonomi yang ada di dalam 

suatu wilayah. Nilai PDRB yang bersifat agregat tersebut diduga kurang mencerminkan 

kondisi perumahan di suatu wilayah. Terbukti bahwa ketika dibentuk kelompok-kelompok 

sesuai dengan tipe pertumbuhan kecepatan harga rumah memiliki respon yang berbeda-beda, 

antara harga rumah dan PDRB. Dimungkinkan nilai PDRB yang besar dapat didominasi oleh 

kontribusi sektor industri, sehingga meningkatnya aktivitas industri akan mengakibatkan 

pelambatan harga rumah atau properti karena kondisi yang kurang nyaman.  

Perubahan kondisi pasar perumahan pada umumnya tidak memiliki pengaruh dengan 

tingkat pengangguran di suatu wilayah. Namun, pada hasil estimasi Eq. 3 menunjukkan 

bahwa adanya hubungan negative signifikan antara tingkat pengangguran dan harga rumah, 

didukung oleh Hsu et. al. (2018).  

Motif pembelian rumah ialah sebagai barang konsumsi dan barang investasi. Faktor-

faktor dalam menentukan pembelian rumah bermacam-macam, dapat dipengaruhi oleh 



pendapatan, faktor sosial-ekonomi, fasilitas kredit, dan spesifikasi rumah (Fontenla & 

Gonzalez, 2009). Hal ini sejalan dengan hasil estimasi yang sudah dilakukan, hasil estimasi 

tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan menjadi factor yang mempengaruhi 

harga rumah pada kondisi tertentu. Pembelian rumah didasarkan pada spesifikasi rumah 

untuk memenuhi fasilitas, keinginan, dan selera pembeli agar merasa nyaman ketika di 

rumah. Daerah atau kota dengan biaya hidup relative rendah umumnya menjadi incaran bagi 

spekulan atau developer dalam membangun rumah. Karena daerah dengan tingkat biaya 

hidup yang masih rendah memiliki peluang besar untuk dilakukan pengembangan. Hal ini 

dapat terjadi mengingat pembelian perumahan tidak hanya sebagai barang konsumsi tetapi 

juga investasi. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 

Penguatan ekonomi daerah melalui pasar perumahan menunjukkan bahwa perlunya 

kelompok-kelompok atau cluster wilayah yang didasarkan pada kondisi tertentu. Seperti pada 

kelompok tipe rumah dengan kecepatan lambat, hal-hal yang mempengaruhi harga rumah 

ialah nilai sewa bangunan, biaya konstruksi, dan PDRB. Sedangkan, pada kelompok tipe 

rumah dengan kecepatan sedang menunjukkan bahwa yang mempengaruhi harga rumah 

adalah nilai sewa bangunan, biaya konstruksi, tingkat pengangguran, dan pendapatan 

masyarakat. Berbeda lagi pada kelompok tipe rumah dengan kecepatan cepat menunjukkan 

bahwa biaya konstruksi merupakan hal utama yang mempengaruhi harga rumah. 

Melalui estimasi berdasarkan pertumbuhan harga rumah pada tipe kelompok lambat, 

sedang, dan menengah menunjukkan bahwa biaya konstruksi merupakan pengaruh utama 

dalam perubahan harga rumah. Selanjutnya, factor-faktor lain yang menyebabkan kondisi 

pasar perumahan suatu wilayah harus mempertimbangkan sektor-sektor penguat ekonomi, 



tidak hanya berdarkan nilai PDRB suatu wilayah melainkan factor-faktor pendukung lainnya 

seperti tingkat kepadatan penduduk, tingkat pengangguran, dan nilai pendapatan masyarakat. 

2. SARAN  

Berdasarkan hasil analisis di atas, menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda pada setiap 

cluster wilayah berdasarkan kecepatan indeks harga rumah. Perbedaan tersebut menjadi dasar 

pemerintah untuk melakukan kebijakan yang lebih tepat pada masing-masing daerah. 

Menyikapi hal tersebut pemerintah melalui Bank Indonesia diharapkan menjadikan variabel 

indicator regional selain jumlah kredit properti sebagai variabel penentu kebijakan LTV 

spasial. Selain itu penerapan LTV spasial diutamakan diterapkan kepada daerah yang 

mempunyai pertumbuhan cepat dan pertumbuhan lambat untuk menjaga pertumbuhan dan 

stabilitas ekonomi daerah dan nasional. 
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