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Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk menguji 

pengaruh fasilitas, lokasi dan pendapatan terhadap 
permintaan terhadap perumahan syariah di kota 
Medan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 

variabel bebas yaitu fasilitas, lokasi dan pendapatan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan lokasi penelitian di perumahan syariah yang 
ada di kota Medan yang terdiri dari perumahan Puri 

Zahara I dan Puri Zahara II, perumahan Puri Adam 
Malik dan Perumahan Griya Raihan. Populasi 

penelitian ini sebanyak 991 KK dengan sample 
sebanyak 90 KK. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik simple random sampling. Metode 
pengolahan data dilakukan dengan analisis regresi 

linier berganda. Data diolah dengan menggunakan 
software SPSS versi 20.00. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hanya variabel lokasi 
berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

perumahan syariah di kota Medan secara parsial. 
Sedangkan variabel fasilitas dan pendapatan tidak 

memiliki penagruh yang signifikan terhadap 
permintaan perumahan syariah di Kota Medan. 

Kemudian variabel fasilitas, lokasi dan pendapatan 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan perumahan syariah di kota Medan. 
Kata kunci: fasilitas, lokasi, pendapatan dan 

permintaan. 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini, perkembangan bisnis syariah menjadi 
perhatian para pelaku bisnis. Tidak hanya dalam bidang 
keuangan saja, bisnis syariah sudah merambah ke dunia 

properti. Hal ini di anggap menjadi sesuatu yang sangat 
menguntungkan bagi para pengusaha jika 
mengembangkan usahanya ke dalam bisnis syariah. 

Berkembangnya usaha masyarakat di bidang properti 
disebabkan oleh semakin banyaknya permintaan 
konsumen terhadap perumahan. Para pengusaha 

properti pun saat ini mulai melirik usaha properti syariah 
dan mulai membangun komplek-komplek perumahan 
syariah. 

Perumahan merupakan kebutuhan papan yang 

bersifat primer, selain kebutuhan pangan dan sandang, 
sehingga setiap orang berhubungan dengan real estate 
yang satu ini. Bagaimanapun kondisi perekonomian 

yang sedang terjadi, semua orang haruslah memiliki 
tempat tinggal untuk memenuhi salah satu kebutuhan 
utamanya dan sebagai tempat untuk berlindung dari 

terik matahari dan hujan. 
Dalam menentukan pemilihan rumah, konsumen 

tidak saja melihat dari faktor harga, tetapi juga melihat 

dari faktor lokasi, bangunan, dan lingkungannya. Alasan 
konsumen mempertimbangkan faktor harga karena 
berkaitan dengan pendapatannya. Bagi konsumen yang 

memiliki pendapatan besar, mungkin harga tidak akan 
menjadi masalah, tetapi mereka lebih 

mempertimbangkan faktor lokasi dan kualitas 
bangunannya. Untuk faktor lingkungan, merupakan 
faktor tambahan yang tidak bisa diabaikan karena 

faktor ini adalah salah satu faktor yang menentukan 
perumahan tersebut layak untuk dihuni seperti 
keamanannya, kebersihannya, kelengkapannya, fasilitas 

umum, dan lain-lain. Dengan adanya fasilitas yang 
lengkap, konsumen akan menetapkan pilihannya 
dengan puas. 

Di Indonesia, hal-hal yang menggunakan nama atau 
label syariah cukup banyak bermunculan dan menjadi 
trend di masyarakat Indonesia diberbagai bidang, baik 
usaha bidang produk maupun jasa. Contoh usaha yang 

bergerak dalam bidang jasa, antara lain lembaga 
keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi 

syariah (takāful), pegadaian syariah (rahn), pasar modal 
syariah, reksadana syariah, baitul maal wattamwil dan 
koperasi, lembaga ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, 

dan Wakaf). Selain lembaga keuangan, perusahaan yang 
bergerak dalam bidang produk dan jasa juga sudah 
banyak yang menggunakan label syariah sebagai 

identitas perusahaannya, seperti, salon syariah, hotel 
syariah, pasar syariah, laundry syariah, khususnya 
perumahan syariah. 

Adanya perumahan syariah di Indonesia sudah mulai 
berkembang saat ini, khususnya di pulau Jawa. Selain agar 
terbebas dari riba, hal ini juga disebabkan adanya 
permintaan masyarakat terhadap hunian nyaman yang 

bernuansa islami. Berikut ini adalah daftar perumahan 
syariah di Indonesia. 

Tabel 1.1 

Komplek Perumahan Syariah di Indonesia 

No Komplek 
Perumahan 

Lokasi 

1 First Residence Cimanggu, Bogor 

2 Griya Raja Pancasan 
Asri 

Pancasa, Bogor 

3 Abbi Garden Cikaret, Bogor 

4 Kresyar Residence Cimahpar, Bogor 

5 Twin Najma Laladon, Bogor 

6 Cilap Cilebut Cilebut, Bogor 

7 Griya Zafier Tajur Halang, Bogor 

8 Bantasari Residence Bantasari, Bogor 

9 Rabbani Residence Parung, Bogor 

10 Serpong Ramadan 

Village 

Gunung Sindur 1 

(Padurenan 1) 

11 Sindur Hills Kampoeng 

Syariah 

Gunung Sindur 2 

(Padurenan 2) 

12 Samara Residence Dramaga 

13 Quranic Green Village Leuwiliang 

mailto:mutiahkhaira@umsu.ac.id
http://www.perumahanislamiindonesia.com/2017/07/perumahan-syariah-di-gunungsindur-bogor.html
http://www.perumahanislamiindonesia.com/2017/07/perumahan-syariah-di-gunungsindur-bogor.html
http://www.perumahanislamiindonesia.com/2017/07/perumahan-syariah-di-gunungsindur-bogor_10.html
http://www.perumahanislamiindonesia.com/2017/07/perumahan-syariah-di-gunungsindur-bogor_10.html
http://www.perumahanislamiindonesia.com/2017/07/perumahan-syariah-di-dramaga-bogor_11.html
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14 Sabrina Azzura 1 Bantar Gebang 1, 
Bekasi 

15 Royal Azzura Bantar Gebang 2, 
Bekasi 

16 Alifia Residence Jatiasih 1, Bekasi 

17 Arkanza Residence Jatiasih 2, Bekasi 

18 Kampoeng Hijau Cimuning, Bekasi 

19 Sabrina Azura 2 Setu 

20 Khalifa Premiere Cikarang Pusat 

21 Rabbari Premiere Cikarang 

23 Pemuda Residence Jagakarsa, Jakarta 

24 Lestari Residence Pasar Rebo, Kalisari  

25 Rumah Minimalis 
Lenteng Agung 

Lenteng Agung 

26 Ruko Cilodong Cilodong 

27 Cluster Bhakti ABRI Tapos 

28 Al-Ihsan Residence Bojongsari 1 (Serua) 

30 Balad Residence Bojongsari 2 (Jalan 
Balad) 

31 Telaga Jambu 1 Sawangan 

32 Kirai Park Residence Cirendeu 1 
(Tangsel) 

33 De'savanna Residence Cirendeu 

2 (Tangsel) 

34 Puri Bali Cirendeu 

3 (Tangsel) 

35 Tiara Residence Cirendeu 
4 (Tangsel) 

36 Gelagah Hills 
Residence 

Cirendeu 
5 (Tangsel) 

37 Villa Kemuning Cilegon 

38 Wanacatra Kampoeng 
Syariah 

Cilegon (Wanacatra) 

39 Sharia Green River Tarogong Keler, 

Garut 

40 Nuri Nirina Cigelam Cigelam, Purwakarta 

41 Nakhil Garden 
Pawarengan 

Cikampek 

42 Atlantis View Cibadak, Sukabumi 

43 Pesona Giri Mekar Cilengkrang (Giri 
Mekar), Bandung 

44 Sharia Islamic Higland Lembang 

45 Sharia Dago Village Dago 

Tidak hanya di Pulau Jawa, provinsi Sumatra Utara 

khususnya kota Medan juga sudah mulai bermunculan 
perumahan syariah. Hal ini membuktikan bahwa 
kesadaran masyarakat untuk menghindari riba semakin 

meningkat. Tingginya jumlah penduduk yang beragama 
Islam di Indonesia dan meningkatnya permintaan akan 
tempat tinggal dari tahun ke tahun merupakan peluang 
yang sangat besar bagi developer untuk mengembangkan 

bisnis perumahan syariah ini, apalagi belum banyak 
bermunculan rumah-rumah syariah. 

Fasilitas menjadi salah satu faktor penting yang 

menjadikan alasan masyarakat untuk beralih memilih 
perumahan syariah. Masyarakat kota Medan yang masih 
mayoritas muslim menjadi salah satu alasa para 

developer untuk mengembangkan bisnis perumahan 
syariah di Kota Medan. Saat ini paling tidak ada sekitar 

5 unit perumahan syariah yang telah di bangun dan 
dihuni oleh penduduk kota Medan. Kemudian masih 

ada lagi proyek-proyek perumahan syariah yang akan 
segera di bangun oleh para developer. 

Adanya fasilitas rumah ibadah yaitu Masjid menjadi 

salah satu faktor yang mendorong masyarakat kota 
Medan menjatuhkan pilihan kepada perumahan syariah. 
Selain itu, lokasi perumahan juga menjadi pendukung 
dalam membuat keputusan untuk memilih perumahan 

syariah sebagai tempat tinggal. Kemudian, tidak dapat 
dipungkiri bahwa pendapatan juga memiliki peran 
penting ketika seseorang akan memutuskan untuk 

memiliki satu unit perumahan syariah di kota Medan. 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka 

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara 

fasilitas, lokasi dan pendapatan secara parsial 

terhadap permintaan perumahan syariah di kota 
Medan? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara 

fasilitas, lokasi dan pendapatan secara simultan 
terhadap permintaan perumahan syariah di kota 
Medan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas. Maka tujuan 

yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara fasilitas, lokasi 
dan pendapatan secara parsial terhadap 
permintaan perumahan syariah di kota Medan 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara fasilitas, lokasi 
dan pendapatan secara simultan terhadap 
permintaan perumahan syariah di kota Medan 

D. Kajian Pustaka 

1. Teori Permintaan 
Menurut Sadono Sukirno (2005) permintaan 

adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada 

berbagai tingkat harga tertentu selama periode waktu 
tertentu.  Fungsi  permintaan  seorang  konsumen  
akan  suatu  barang  dapat dirumuskan sebagai :  

Dx =  f ( Y, Py, T, u )  
Dimana :  
Dx =  Jumlah barang yang diminta 

Y =  Pendapatan Konsumen  
Py   =    Harga Barang Lain  
T       =    Selera  

U   =    Faktor-faktor Lainnya  
Persamaan tersebut berarti jumlah barang X yang 

diminta dipengaruhi  

oleh harga barang X, pendapatan konsumen, harga 
barang lain, selera dan faktor- 
faktor lainnya. Dimana DX adalah jumlah barang X 

yang diminta konsumen, Y  
adalah pendapatan konsumen, Py adalah harga barang 
selain X, T adalah selera  

konsumen dan U adalah Faktor-faktor lainnya. Dalam 
kenyataannya permintaan akan suatu barang tidak hanya 
dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri namun juga 
oleh faktor-faktor lain.  

http://www.perumahanislamiindonesia.com/2017/07/perumahan-syariah-di-cireundeu_9.html
http://www.perumahanislamiindonesia.com/2017/07/perumahan-syariah-di-cireundeu_9.html
http://www.perumahanislamiindonesia.com/2017/07/perumahan-syariah-di-cireundeu_9.html
http://www.perumahanislamiindonesia.com/2017/07/perumahan-syariah-di-cireundeu_9.html
http://www.perumahanislamiindonesia.com/2017/07/perumahan-syariah-di-cireundeu_9.html
http://www.perumahanislamiindonesia.com/2017/07/perumahan-syariah-di-cireundeu_9.html
http://www.perumahanislamiindonesia.com/2017/07/perumahan-syariah-di-cireundeu_9.html
http://www.perumahanislamiindonesia.com/2017/07/perumahan-syariah-di-cireundeu_9.html
http://www.perumahanislamiindonesia.com/2017/07/perumahan-syariah-di-cilengkrang_11.html
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Menurut Suryawati ada beberapa faktor yang 
menyebabkan mengapa suatu permintaan konsumen 

terhadap suatu barang berubah :1 
a. Harga barang itu berubah sedang faktor yang lain 

tetap 

Perubahan  ini  hanya  menyebabkan  pergerakan  
di  sepanjang  kurva 
permintaan. 

b. Salah satu atau lebih faktor-faktor lain berubah 

(tidak ada lagi ceteris paribus) 
Perubahan ini menyebabkan terjadi pergeseran 
seluruh kurva permintaan. Kenaikan permintaan 

akan menyebabkan kurva permintaan bergerak naik 
ke kanan. Sebaliknya jika permintaan turun makan 
kurva permintaan akan bergesr turun ke kiri. 

Adapun faktor-faktor pembentuk keadaan 
ceteris paribus adalah :  

1) Pendapatan  

Bila  pendapatan  konsumen  naik  maka  
permintaan  akan  naik  dan sebaliknya,   Namun   
untuk   kasus   barang   inferior   peningkatan 

pendapatan justru akan mengurangi permintaan 
suatu barang.  

2) Jumlah konsumen di pasar. Peningkatan konsumen 

akan meningkatkan permintaan suatu barang di 
pasar.  

3) Selera atau preferensi konsumen 

Bila  selera  konsumen  terhadap  suatu  barang  
naik,  maka  kurva permintaan akan bergeser ke 
kanan, yang berarti di setiap tingkat harga 

konsumen akan menambah konsumsinya. 
2. Lokasi 
Menurut Lamb, pemilihan lokasi yang baik, 

merupakan keputusan yang sangat penting. Pertama, 

karena keputusan lokasi mempunyai dampak yang 
permanen dan jangka panjang, apakah lokasi tersebuh 
telah dibeli atau hanya disewa. Kedua, lokasi akan 

mempengaruhi pertumbuhan usaha di masa 
mendatang. Lokasi yang dipilih haruslah mampu 
mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga usahanya 

dapat bertahan. Dan yang terakhir, apabila nilai lokasi 
memburuk akibat perubahan lingkungan yang dapat 
terjadi setiap waktu, mungkin saja usaha tersebut harus 

dipindahkan atau ditutup. 2 
Dalam memilih lokasi untuk menjalankan suatu 

usaha, para pengusaha/pelaku usaha perlu 

mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya : 
a. Akses yaitu kemudahan untuk menjangkau 
b. Visibilitas yaitu kemudahan untuk dilihat 

c. Lalu lintas, ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu 
banyaknya orang yang  lalu lalang bisa memberikan 
peluang yang besar tejadinya impuls buying dan 

kepadatan serta kemacetan bisa menjadi 
hambatan. 

d. Tempat parkir yang luas dan aman 

                                                        
1 Suryawati, Teori Ekonomi Mikro (Yogyakarta: Janasy, 

2014), hal. 15 
2 Charles Lamb, W. Et. Al, Pemasaran (Jakarta: Salemba 

Empat, 2001), hal. 37 

e. Ekspansi yaitu tersedia tempat yang luas untuk 
perluasan di kemudian hari. 

f. Lingkungan yaitu daerah sekitar yang mendukung 
jasa yang ditawarkan. 

g. Persaingan yaitu lokasi dengan pesaing sejenis. 

h. Peraturan pemerintah.3 
Lokasi merupakan saluran distribusi yaitu jalur 

yang dipakai untuk perpindahan produk dari produsen 
ke konsumen. Lokasi adalah keputusan yang dibuat 

perusahaan berkaitan dengan dimana operasi dan 
stafnya akan ditempatkan.4 Komponen yang 
menyangkut lokasi meliputi: pemilihan lokasi yang 

strategis (mudah dijangkau), di daerah sekitar pusat 
perbelanjaan, dekat pemukiman penduduk, aman, dan 
nyaman bagi pelanggan, adanya fasilitas yang 

mendukung seperti adanya lahan parkir, serta faktor-
faktor yang lainnya.  

Lokasi memegang peranan yang penting dalam 

melakukan usaha. Karena berkaitan dengan dekatnya 
lokasi usaha dengan pusat keramaian, mudah dijangkau 
(aksesbilitas), aman, dan tersedianya tempat parkir 

yang luas, pada umumnya lebih disukai konsumen. 
Lokasi yang strategis membuat konsumen lebih mudah 
dalam menjangkau dan juga keamanan yang terjamin. 

Sehingga dengan demikian, ada hubungan antara lokasi 
yang strategis dengan daya tarik konsumen untuk 
melakukan pembelian suatu produk (Akhmad, 1996). 

3. Fasilitas 
Fasilitas adalah sumberdaya fisik yang ada sebelum 

suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen.5 

Sedangkan menurut Sulastiyono (2006) fasilitas adalah 
penyediaan perlengkapan – perlengkapan fisik untuk 
memberikan kemudahan kepada para tamu dalam 
melaksanakan aktivitas – aktivitasnya atau kegiatan – 

kegiatannya, sehingga kebutuhan - kebutuhan tamu 
dapat terpenuhi selama tinggal dihotel. Segala fasilitas 
yang ada yaitu kondisi fasilitas, kelengkapan, desain 

interior dan eksterior serta kebersihan fasilitas harus 
diperhatikan terutama yang berkaitan erat dengan apa 
yang dirasakan atau didapat konsumen secara langsung. 

Pelanggan memang harus dipuaskan, sebab kalau tidak 
puas akan meninggalkan perusahaan dan menjadi 
pelanggan pesaing. Hal ini akan menyebabkan 

penurunan penjualan dan pada gilirannya akan 
menurunkan laba.6 

Fasilitas adalah sarana yang disediakan oleh hotel. 

Pada dasarnya fasilitas ini ini merupakan faktor yang 
menentukan pilihan orang untuk tinggal atau menginap 
di suatu hotel tertentu (Keputusan Menparpostel 

Nomor KM 37/PW. 340/MPRT-86). Terdapat 
beberapa unsur–unsur yang perlu dipertimbangkan 
dalam menentukan fasilitas jasa, yaitu: 

a. Pertimbangan atau perencanaan parsial 

                                                        
3 Tjiptono, Andi, Pemasaran jasa- Prinsip, Penerapan dan 

penelitian (Yogyakarta: Andi, 2014), h. 14 
4 Rahmat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: 

Salemba Empat, 2013) 
5 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (Yogyakarta: Andy 

Offset, 2004), h. 54. 
6 Agus Sulastiyono, Manajemen Penyelenggaraan Hotel 

(Bandung: Alfabeta, 2006) h. 78 
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Aspek-aspek seperti proposi, tekstur, warna, dan 
lain–lain perlu dipertimbangkan, dikombinasikan, 

dan dikembangkan untuk memancing respon 
intelektual maupun emosional dari pemakai atau 
orang yang melihatnya. 

b. Perancang ruang. 
Unsur ini mencakup perencanaan interior dan 
arsitektur seperti penempatan perabotan dan 
perlengkapan dalam ruangan, desain aliran sirkulasi 

dan lain–lain.seperti penempatan ruang pertemuan 
perlu diperhatikan selain daya tampungnya, juga 
perlu diperhatikan penempatan perabotan atau 

perlengkapan. 
c. Perlengkapan atau perabotan. 

Perlengkapan berfungsi sebagai sarana pelindung 

barang-barang berharga, sebagai tanda 
penyambutan bagi para konsumen. 

d. Tata cahaya. 

Yang perlu diperhatikan dalam tata cahaya adalah 
warna jenis dan sifat aktivitas yang dilakukan dalam 
ruangan serta suasana yang diinginkan. 

e. Warna. 
Warna dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 
efisiensi, menimbulkan kesan rileks, serta 

mengurangi tingkat kecelakaan. Warna yang 
dipergunakan untuk interior fasilitas jasa diperlu 
dikaitkan dengan efek emosional dari warna yang 

dipilih. 
f. Pesan – pesan yang disampaikan secara grafis. 

Aspek penting yang terkait dalam unsur ini adalah 

penampilan visual, penempatan, pemilihan bentuk 
fisik, pemilihan warna, pencahayaan dan pemilihan 
bentuk perwajahan lambang atau tanda yang 
dipergunakan untuk maksud tertentu. 

Apabila suatu perusahaan jasa mempunyai 
fasilitas yang memadai sehinggga dapat memudahkan 
konsumen dalam menggunakan jasanya dan membuat 

nyaman konsumen dalam menggunakan jasanya 
tersebut tersebut maka akan dapat mempengaruhi 
konsumen dalam melakukan pembelian jasa. Selain itu 

perusahaan yang memberikan suasana menyenangkan 
dengan desain fasilitas yang menarik akan 
mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. 

II. METODE PENELITIAN 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada perumahan 
syariah di kota Medan yang terdiri dari perumahan Puri 
Zahara I, Puri Zahara II, Puri Adam Malik dan Griya 

Raihan. Waktu penelitian sampai dengan Juni 2018 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

konsumen yang tinggal di perumahan syariah di kota 
Medan. Perumahan syariah saat ini yang ada di Kota 
Medan terdiri dari Puri Zahar I (240KK), Puri Zahara II 

(500 KK), Griya Raihan (156 KK) dan Puri Adam Malik 
(95 KK). Jadi total populasi dalam penelitian ini adalah 
991 KK. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik simple random sampling yaitu 
teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan tingkatan (strata) terhadap 
populasi penelitian. Penentuan sampel dilakukan 

dengan penghitungan menggunakan rumus Slovin7. 
Dengan tingkat kesalahan (margin error) 5% atau 0,005 
serta tingkat kepercayaan (confidence level) 95% atau 

0,95 maka jumlah sampel dalam penelitian ini diperoleh 
dengan menggunakan rumus: 

n =
N

(N)(d2) + 1
 

dimana; 
n = Sampel 
N = Populasi 

d = galat pendugaan 10% 

n =
991

(991)(0,12) + 1
 

         = 90,03 
Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 

C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 
1. Teknik Wawancara (Interview) 

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara 

tatap muka, terutama dengan konsumen hotel 
Madani untuk mengetahui secara lebih mendalam 
mengenai kondisi pelayanan di hotel Madani dan 

berbagai permasalahan yang terjadi selama 
menginap di hotel tersebut. 

2. Kuisioner (Angket) 

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara 
mendatangi seluruh responden dan memberikan 
angket atau kuisioner untuk diisi responden, 

kemudian responden mengisi jawaban pernyataan 
dalam angket serta mengumpulkan kembali angket 
yang telah diisi. 

Berdasarkan jawaban dari responden, maka 
kuisioner diberi nilai skor yang disebut dengan 
skala Likert digunakan untuk manilai tanggapan 

atas sikap responden terhadap setiap butir 
pernyataan dan penelitian melalui skala ukur yang 
menghadapkan responden pada satu pernyataan 
kemudian diminta memberikan jawaban dengan 

memilih satu di antara lima tanggapan yang telah 
disediakan dengan derajat yang berbeda. Untuk 
keperluan kuantitatif, maka jawaba tersebut diberi 

skor: 
Tablel 2 

 Pembobotan Jawaban berdasarkan Skala Likert 

TANGGAPAN KODE SKOR 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju R 4 

Ragu-Ragu TS 3 

Tidak Setuju STS 2 

Sangat Tidak Setuju R 1 

Sumber: Sugiono8 
3. Dokumentasi 

                                                        
7 Nugraha Setiawan, Penentuan Ukuran Sampel Memakai 

Rumus Slovin dan Tabel Krejcie-Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya. 

http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/03/penentuan_uk

uran_sampel_memakai_ukuran_Slovin.pdf, (26 Februari 2018)  
8 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung : Alfabeta, 

2004) h. 74 

http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/03/penentuan_ukuran_sampel_memakai_ukuran_Slovin.pdf
http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/03/penentuan_ukuran_sampel_memakai_ukuran_Slovin.pdf


Medan, 30 November- 03 Desember 2018  APPPTMA KE-8 

 

5 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah’ Aisyiah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-0-3 

 

Untuk mendapatkan data sekunder, seperti data 
hotel, produk-produk apa yang ditawarkan dan 

data sekunder lainnya maka dilakukan penelitian 
terhadap dokumen atau arsip yang diperlukan. 

D. Analisis Data 

1. Uji Analisis Deskriptif 
Uji deskriptif digunakan untuk memberikan 

informasi mengenai karakteristik variabel 
penelitian yang utama yaitu dengan cara data yang 

disusun dikelompokkan kemudian disajikan 
sehingga diperoleh gambaran umum. Analisis 
deskriptif yaitu penggambaran tentang statistic 

data seperti mean, sum, standar deviasi, variance, 
range dan lain-lain serta mengukur distribusi data 
dengan skewness dan kurtosis.9 

2. Uji Model Analisis 
Uji statistik yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan model regresi linear berganda 

yang menggunakan tiga variabel bebas. Analisis 
regresi digunakan untuk mengukur perubahan 
variabel terikat berdasarkan perubahan variabel 

bebas.10 Pengujian pengaruh dua atau lebih variabel 
bebas terhadap variabel terikat digunakan dengan 
menggunakan metode kuadrat terkecil (ordinary 

least square), yaitu suatu metode untuk 
menentukan persamaan regresi berdasarkan atas 

selisih kuadrat nilai ŷ sebenarnya (aktual) dengan 
nilai y dugaan atau ramalan yang minimal atau 

dapat dituliskan (y- ŷ) minimal.11 Model 
persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut: 

Dperumahan= α0 + β1 Fs + β2 Lk+ β3 P + ε 
Dimana: 

α  = Konstanta 

β1 β2 β3 = Koefisiensi Regresi 
Fs  = Fasilitas 
Lk  = Lokasi 
P  = Pendapatan 

ε = term error 
3. Uji Keshahihan Data 

a. Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas 
yang tinggi atau dapat dipercaya apabila alat ukur 
tersebut stabil sehingga dapat diandalkan 

(dependability) dan dapat digunakan untuk 
meramalkan (predictability). 

b. Uji validitas 

Cara untuk mengukur validitas adalah dengan 
menggunakan korelasi antar skor butir pertanyaan 
dengan total skor variabel dengan mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 
H0 : skor butir pertanyaan berkorelasi 

positif dengan total skor konstruk. 

Ha : skor butir pertanyaan tidak 
berkorelasi positif dengan total skor konstruk. 

                                                        
9 Duwi Priyatno, 5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17 

(Yogyakarta: ANDI 2009), h. 32 
10 Dermawan Wibisono, Riset Bisnis (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2003), h. 164 
11 Purwanto Suharyadi, Statistika: Untuk Ekonomi dan 

Keuangan Modern (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 508 

4. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas Data 

Model regresi yang baik harus mempunyai 
sebaran data yang normal atau pada level 
minimum mendekati normal. Untuk tujuan ini, 

grafik histogram atau uji statistic Kolmogrov-
Smirnov (K-S) dapat digunakan. Jika nilai K-S 
signifikan dan nilainya > 0,05 maka sebaran 
data terdistribusi secara normal. 

b. Uji Multikolinearitas 
Keberadaan multikolinearitas dalam analisis 

regresi dapat dideteksi dengan menggunakan 

pendekatan L.R Klein yaitu membandingkan nilai 
koefisien determinasi individual (r2) dengan nilai 
determinasi secara serentak (R2) dengan syarat:12 

- Jika r2 > R2 maka terjadi 
multikolinearitas 

- Jika r2 < R2 maka tidak terjadi 
multikolinearitas 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Cara memprediksi ada tidaknya 
heteroskedastisitas pada suatu model salah satunya 
adalah dengan menggunakan teknik uji koefisien 

korelasi Sperman’s rho, yaitu mengkorelasikan 
variabel independen dengan residualnya. Pengujian 
menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan 2 uji 

sisi. Jika korelasi antar variabel independent 
dengan residual memberikan tingkat signifikansi > 
0,05 maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas.13 
5. Uji Hipotesis 

a. Uji Model dengan Koefisien 

Determinasi (R2) 
R Square (R2) atau kuadrat R menunjukkan 

koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke dalam 
bentuk persentase maksudnya adalah seberapa besar 

sumbangan pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara 0% - 100% 
dimana jika mendekati 100% berarti variabel X sangat 

mempengaruhi variabel Y. 
b. Uji Parsial dengan T-Test 
Uji T dilakukan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh masing-masing variabel independent secara 
individual (parsial) terhadap variabel dependent  

H0 : b1 = 0, berarti tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan 

dari variabel independent terhadap variabel 
dependent (Y) 

Ha : b1 ≠ 0, berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 

variabel independent terhadap variabel dependent 
(Y) 

H0 diterima jika thitung < ttabel pada α = 5% 
Ha diterima jika thitung > ttabel pada α = 5% 

c. Uji Simultan dengan F-test 

Uji F atau disebut juga dengan Analisis Varian 
(ANOVA) digunakan untuk menguji tingkat signifikansi 
pengaruh beberapa variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat, yaitu dengan 

                                                        
12 Duwi Priyatno, 5 Jaam Belajar ….., h. 152-156 
13 Ibid., h. 160 
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membandingkan Fhitung dengan Ftabel dengan tingkat 
signifikansi 0,05. Hipotesis yang digunakan pada uji ini 

adalah: 
H0 : r1 = r2 = 0, berarti secara bersama-sama tidak 
terdapat hubungan positif dan signifikan dari variabel 

independent (X1, X2, X3) terhadap variabel dependent (Y) 
Ha : r1 = r2 ≠ 0, berarti secara bersama-sama terdapat 
hubungan positif dan signifikan dari variabel independent 
(X1, X2, X3) terhadap variabel dependent (Y) 

III. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Sebelum dilakukan regre terhadap data yang 
telah terkumpul maka langkah awal yang 
dilakukan adalah dengan melakukan uji keshahihan 

data (uji validitas data dan reliabilitas data) dan uji 
asumsi klasik (uji normalitas data, uji 
multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas). Setelah 

dilakukan kedua uji tersebut maka data 
dinyatakan valid dan reliabel serta terhindar dari 
asumsi klasik sehingga regresi linier berganda 

dapat dilanjutkan 
 
 

 
1. Uji Model dengan Determinasi R 

Square (R2) 
 

Tabel 3 

Model Summary 

Model Summaryb 

M
o
d
e
l 

R R 
Squar

e 

Adjust
ed R 

Squar
e 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 ,862a ,743 ,734 ,912 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 

R square (R2) menunjukkan koefisien 
determinasi. Angka ini akan diubah dalam 
bentuk persen, artinya persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen. Nilai R2 yang diperoleh 
sebesar 0,743 atau 74,3%  artinya  bahwa 

variabel dependen pada permintaan 
perumahan syariah mampu dijelaskan oleh 
variabel independen yaitu fasilitas, lokasi dan 

pendapatan. Sedangkan sisanya sebesar 25,7% 
dijelaskan oleh variabel lain di luar varibel 
penelitian yang digunakan. 
2. Uji Parsial dengan ttest 

Uji t-test dapat dilihat dari tabel 
coefficient adalah bertujuan untuk mengetahui 
besarnya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual terhadap 
variabel dependen. Uji t-test dibutuhkan 
untuk menguji seberapa besar variabel 

independen yakni kualitas pelayanan jasa, 
harga, fasilitas dan religi berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel dependen loyalitas 
konsumen. 

 

 

 

 

Tabel 4 

Coeeficients 

Coefficientsa 

M

o

d

e

l 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) ,398 1,222  ,326 ,745 

X1 ,045 ,085 ,070 ,537 ,593 

X2 ,704 ,114 ,800 6,146 ,000 

X3 
6,867E

-009 
,000 ,015 ,281 ,780 

a. Dependent Variable: Y 

Hasil: 

- Jika thitung < t tabel : Ha ditolak dan H0 diterima, yaitu 
variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 
- Jika thitung > ttabel: Ha diterima dan H0 ditolak, yaitu 

variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. 
Dari tabel coefficient di atas dapat kita buat tabel 

baru agar lebih memudahkan untuk melihat hasil dari 

uji parsial Ttest. 
Nilai ttabel dapat dilihat pada tabel T. Tabel dapat 

dilihat dengan derajat bebas atau degree of freedom (df) 

= n-k, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah 
jumlah variabel bebas, maka 90 – 3 = 87 dengan taraf 

kepercayaan 95% (α/2 = 0,05/2 = 0.025) maka nilai ttabel 

yang diperoleh sebesar 1,987. Maka dari tabel di atas 
dapat diperoleh hasil bahwa: 

- Fasilitas 0,537 < 1,987 maka H0 diterima dan Ha 
ditolak artinya bahwa variabel fasilitas tidak 
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

variabel permintaan perumahan syariah dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,593. 

- Lokasi 6,146 > 1,987 maka H0 ditolak dan Ha 
diterima artinya bahwa variabel lokasi memiliki 
pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap 
variabel permintaan perumahan syariah. Hal ini 

dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 
0,000. 

- Pendapatan 0,281 < 1,987 maka H0 diterima dan 
Ha ditolak artinya bahwa variabel pendapatan tidak 
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 
variabel permintaan perumahan syariah dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,780. 

-  
3. Uji Simultan dengan ftest 

Tabel 5 

Anova 

ANOVAa 

Model Sum of 
Square

s 

Df Mea
n 

Squa
re 

F Sig. 
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1 

Regres
sion 

207,04
5 

3 
69,0

15 
82,
922 

,000b 

Residu
al 

71,577 86 ,832   

Total 
278,62

2 
89    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, α 

= 5%, df 1 (jumlah variabel - 1) atau 4 -1 = 3 dan df 2 
(n-k-1) atau 90 – 3 – 1 = 86  (n adalah jumlah data dan 
k adalah jumlah variabel independen). Hasil yang 

diperoleh untuk F tabel sebesar 2,71. Kriteria 
pengujian adalah sebagai berikut: 

H0 diterima bila F hitung ≤ F tabel 

H0 ditolak bila F hitung > F tabel. 
Dari tabel anova di atas menunjukkan bahwa p-

value 0,000 < 0,05 yang artinya signifikan. Kemudian 

fhitung yang diperoleh sebesar 82,922 dan ttabel yang 
diperoleh sebesar 2,71. Hal ini berarti fhitung 82,922 > 
ftabel 2,71 maka Ha diterima dan H0 ditolak yaitu bahwa 

variabel bebas yaitu religi, harga, fasilitas, lokasi dan 
pendapatan secara bersama - sama berpengaruh 
terhadap variabel terikat yaitu permintaan perumahan 

syariah. 
B. Pembahasan 
1. Pengaruh Fasilitas Terhadap 

Permintaan Perumahan Syariah di Kota 

Medan 
Koefisien X3 yaitu fasilitas sebesar 0,704.Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baiknya fasilitas yang 

diberikan maka permintaan perumahan syariah di 
kotaMedan akan semakin meningkat. Jika terjadi 
kenaikan variabel fasilitas sebesar 1 maka permintaan 

perumahan syariah akan naik sebesar 70,4% dengan 
asumsi bahwa variabel lain tetap dengan tingkat 
kepercayaan 95%. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa fasilitas 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
permintaan perumahan syariah di kota Medan. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai thitung< dari ttabel yaitu 0,537< 
1,987. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan teori yang 
ada yang menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas akan 

semakin menaikkan permintaan perumahan syariah di 
kota Medan. 

Salah satu contoh fasilitas yang menjadi daya tarik 

perumahan syariah adalah adanya rumah ibadah yang 
dimiliki perumahan dalam hal ini adalah masjid dan 
sarana pendidikan islami. Seharusnya adanya fasilitas 

ini memberikan motivasi dan keinginan masyarakat 
untuk memiliki hunian di perumahan syariah. Namun 
hasil penelitian ini berbanding terbalik. 

Tidak adanya rumah ibadah atau sarana pendidikan 

islami di perumahan syariah tidak serta merta 
memutuskan niat atau menjadi penghalang bagi 
masyarakat yang ingin memiliki tempat tinggal di 

perumahan syariah ini. Menurut mereka, ketika pihak 
developer tidak memberikan sarana ini, maka dengan 
homogenitas agama di perumahan syariah ini, masjid 

dan sarana pendidikan islami akan dapat dibangun 

secara bersama-sama oleh penghuni komplek 
perumahan syariah tersebut. Meskipun tidak dapat 

dipungkiri bahwa ada banyak masyarakat yang terlebih 
dahulu melihat fasilitas yang disediakan oleh developer 
sebelum memutuskan untuk membeli perumahan 

syariah di kota Medan. 
2. Pengaruh Lokasi Terhadap 

Permintaan Perumahan Syariah di 
Kota Medan 

Koefisien X4 yaitu lokasi sebesar 0,505 berarti 
variabel lokasi memiliki pengaruh positif terhadap 
permintaan perumahan syariah di Kota Medan.Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin strategis lokasi 
perumahan syariah semakin naik pula tingkat 
permintaan perumahan syariah di Kota Medan. Jika 

terjadi kenaikan variabel lokasi sebesar 1 maka 
permintaan terhadap perumahan syariah akan naik 
sebesar 50,5% dengan asumsi bahwa variabel lain 

tetap dengan tingkat kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan asumsi awal 

bahwa variabel lokasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap permintaan perumahan syariah 
di kotaMedan.Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung> 
dari ttabel yaitu 6,146 > 1,987. Letak perumahan 

syariah yang berada di tengah kota Medan 
memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. 
Meskipun ada beberapa perumahan syariah yang 

tidak terletak di jantung kota Medan, namun akses 
untuk menuju perumahan syariah tersebut sangat 
mudah.  

Selain itu, lokasi yang nyaman juga menambah 
daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk 
menentukan pilihannya terhadap perumahan syariah. 
Contohnya saja perumahan Puri Adam Malik yang 

letaknya termasuk jauh dari inti kota Medan, namun 
lokasi tersebut memberikan kenyamanan bagi 
penghuni perumahan karena jaug dari kebisingan. 

Selain itu, lokasi perumahan syariah Puri Adam 
Malik ini juga menawarkan nuansa udara 
pegunungan bagi para penghuninya. 

Hiruk pikiknya inti kota Medan menjadikan 
masyarakat memilih komplek perumahan syariah 
yang letaknya jauh dari kota Medan, karena 

masyarakat menginginkan tinggal di rumah yang 
tenang dan nyaman jauh dari kebisingan setelah 
seharian bekerja di luar rumah. 

3. Pengaruh Pendapatan terhadap 
Permintaan Perumahan Syariah di Kota 
Medan 

Koefisien X5 yaitu pendapatan sebesar 
0,000000006867. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi pendapatan maka akan semakin naik pula 

permintaan perumahan syariah di kota Medan. Jika 
terjadi kenaikan variabel pendapatan sebesar 1 maka 
permintaan perumahan syariah akan naik sebesar 

0,000000006867dengan asumsi bahwa variabel lain 
tetap dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

permintaan perumahan syariah di kota Medan. Hal ini 
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dapat dilihat dari nilai thitung< dari ttabel yaitu 0,281< 
1,987. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan teori yang 

ada yang menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas akan 
semakin menaikkan permintaan perumahan syariah di 
kota Medan. 

Ketika religi seseorang sudah baik, harga yang 
ditawarkan pun sangat kompetitif dan lokasi yang 
strategis, maka pendapatan bukanlah menjadi 
penghambat bagi masyarakat yang menginginkan 

memiliki hunian di komplek perumahan syariah. 

I. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian dan analisis yang telah 
dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, variabel lokasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap permintaan 
perumahan syariah sedangkan variabel fasilitas 
dan pendapatan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap permintaan perumahan 
syariah di kota Medan 

2. Variabel fasilitas, lokasi dan pendapatan secara 

simultan, memiliki pengaruh terhadap 
permintaan perumahan syariah di Kota medan 
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