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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kamus besar Bahasa Indonesia atau KBBI untuk kata properti memiliki arti 

harta yang berwujud bangunan dan tanah serta sarana & prasarana dan menjadi 

bagian tidak terpisahkan dari tanah atau bangunan tersebut. Selain itu, properti 

memiliki arti seluruh gedung atau bangunan yang ada pada permukaan tanah dan 

melekat baik alami atau tidak. 

Seiring berjalannya waktu di Indonesia terjadi peningkatan pembangunan 

infrastruktur salah satu penyebabnya ialah kebutuhan akan unit-unit perkantoran. 

Hal serupa juga terjadi di Kota Surabaya, peningkatan pembangunan gedung-

gedung perkantoran terutama untuk unit perkantoran sewa mengalami penambahan 

dari masa ke masa. Peristiwa tersebut ditanggapi pihak pengembang gedung 

(developer) seraya menambah bangunan perkantoran baru di berbagai wilayah Kota 

Surabaya. Gedung perkantoran merupakan properti sehingga secara umum properti 

terbagi menjadi beberapa bagian seperti tempat tinggal (residensial), tempat usaha 

(properti komersil), bangunan industri (bangunan pabrik, penelitian-

pengembangan), dan bangunan untuk tujuan khusus (sekolah, tempat ibadah). 

Gedung yang komersil (tempat usaha) ialah bangunan guna keperluan bisnis 

(komersil) seperti mall, rumah sakit, hotel, dan gedung kantor. 

Jumlah penduduk di kota-kota besar cenderung meningkat terutama di Kota 

Surabaya sehingga mengakibatkan berkembangnya kegiatan perekonomian di kota 

tersebut, salah satunya ialah perkantoran. Umumnya gedung perkantoran dibangun 

di pusat kegiatan bisnis (central business district / CBD) sehingga memudahkan 

pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. 
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Gambar 1. 1 

Lima Kota/Kabupaten dengan PDRB Tertinggi Atas Harga Konstan Menurut Lapangan 

Usaha 2010-2018 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (diolah) 

Kota Surabaya adalah daerah dengan kegiatan ekonomi tertinggi di provinsi 

Jawa Timur. Selain menjadi pusat satuan wilayah pengembangan (SWP) 

Gerbangkertosusila Plus (GKS Plus) Kota Surabaya berada di urutan ke satu untuk 

PDRB setiap tahunnya di provinsi Jawa Timur. PDRB nilai tertinggi untuk lima 

tahun terakhir Kota Surabaya ada pada tahun 2018 sebesar Rp 387.333 Milyar, lalu 

nomer dua diisi oleh Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 132.598 Milyar, Kabupaten 

Pasuruan di urutan ketiga senilai Rp 99.553 Milyar, Kabupaten Gresik senilai Rp 

96.275 Milyar di urutan keempat, dan Kota Kediri sebesar Rp 85.335 Milyar. 

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui PDRB ke lima kota/kabupaten mengalami 

kenaikkan dari tahun ke tahun, dengan kata lain terjadi pertumbuhan ekonomi. 

Sebagai kota besar, Surabaya memiliki aktivitas ekonomi yang cukup besar 

sehingga berdampak pada kebutuhan lahan dan bangunan menjadi suatu hal yang 

harus dipenuhi. Gedung perkantoran yang bersifat perkantoran sewa atau 

perkantoran jual beberapa tahun marak dibangun guna memenuhi beraneka macam 

kegiatan bisnis. Terbatasnya lahan yang ada serta mahalnya harga untuk tanah 

berdampak perubahan rencana guna membangun dan mengembangkan area 

berubah vertikaln atau ke atas. Unit kantor yang disewakan ialah salah satu wujud 
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nyatanya. Data publikasi Bank Indonesia tentang indeks harga properti komersial 

(IHRP) atau perkembangan properti komersial ialah analisa terhadap properti 

komersial dalam jangka waktu triwulanan tujuannya guna menangkap perubahan 

dan asal muasal harga properti komersial selaku indikator inflasi terhadap harga 

aset. 

Tabel 1.1 

Indek Harga Properti Komersial 2019 Triwulan III (tahun dasar 2017) 

Kategori Surabaya Rata-rata *Indonesia 

Perkantoran 88.38 101.43 

Perkantoran Sewa 98.11 93.97 

Perkantoran Jual 88.23 101.64 

Ritel 102.04 97.87 

Ritel Sewa 102.33 99.60 

Ritel Jual 102.03 97.83 

Apartemen 106.27 95.71 

Apartemen Sewa 106.27 95.71 

Hotel 97.22 97.69 

Lahan Industri 100.00 103.55 

Keterangan: *Campuran dari 11 kota di Indonesia 

Sumber: Bank Indonesia (2019) 

Dari tabel tersebut Kota Surabaya memiliki total indeks harga properti 

komersial untuk perkantoran sewa sebesar 98,11% dan indeks harga properti 

komersial nasional sebesar 93,97%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasar 

properti komersial nasional tidak jauh berbeda dari kondisi pasar properti komersial 

di Kota Surabaya. Selain itu, nilai indeks harga properti komersial di Kota Surabaya 

menunjukkan nilai yang lebih tinggi, dengan kata lain perkembangan properti 

komersial (perkantoran sewa) di Kota Surabaya lebih tinggi daripada 

perkembangan perkantoran sewa di Indonesia. Meskpun hingga saat ini jumlah 

yang ditawarkan (supply) untuk unit perkantoran sewa masih diatas jumlah yang 

dibutuhkan, tetapi untuk jangka panjang bisa timbul kelangkaan unit kantor sewa 

di Surabaya. Selisih tingkat pertumbuhan harga sewa unit kantor memungkinkan 

terjadi karena tingkat permintaan (demand) pada kawasan pusat bisnis (central 

business district / CBD) melebihi permintaan di non kawasan pusat bisnis.Hal ini 

terlihat dengan tingkat hunian (occupancy rate) area CBD lebih tinggi daripada area 
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luar CBD. Tingginya occupancy rate pada CBD menggambarkan ketertarikan 

penyewa (tenant) guna berkantor di kawasan CBD lebih besar daripada di luar 

CBD. Berbedanya harga sewa unit kantor ialah fenomena yang unik guna diteliti, 

menilik harga sewa ialah salah satu unsur yang penting untuk tenant unit kantor 

sewa. 

 

Gambar 1. 2 

Tarif Sewa Dasar dan Tingkat Hunian Kota Surabaya 2013-2019 

Sumber: Colliers International, 2019 

Tarif sewa rata-rata menunjukkan penurunan dari tahun 2016. Sementara 

itu, beberapa gedung perkantoran masih mempertahankan tarif sewa yang lebih 

tinggi daripada rata-rata pasar pada dasarnya karena gedung baru, lokasi bagus, dan 

kualitas lebih baik. Gedung perkantoran yang relatif berkualitas tinggi dan terletak 

di area utama memiliki harga sewa yang lebih tinggi dari rata-rata (Cicilia & 

Hutauruk, 2018). 

Situasi tersebut berimbas ke peningkatan harga sewa unit kantor di Kota 

Surabaya. Berbedanya pertumbuhan tingkat harga sewa tersebut dimungkinkan 

karena tingkat permintaan di area CBD melebihi permintaan di area non-CBD, 

fenomena tersebut ditandai melalui occupancy rate area CBD lebih besar daripada 

area non-CBD (Mulyadi dkk, 2015). Ketertarikan penyewa ialah gambaran dari 

keinginan atas manfaat yang diharpkannya. Singkatnya bisa dianggap semakin 

tinggi ketertarikan tenant untuk sewa unit kantor di area CBD, maka demand unit 

kantor di area tersebut bisa bertambah tinggi, imbasnya harga sewa unit kantor 

bertambah mahal (Lestari & Halim, 2019). 
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Ada tiga tantangan di pasar kantor Kota Surabaya. Pertama ialah rumah dan 

ruko digunakan sebagai alamat kantor. Hal ini berimbas pada penyerapan gedung 

kantor formal di Kota Surabaya. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang cenderung 

lambat yang mendorong beberapa perusahaan untuk tidak memperluas atau 

membuka kantor cabang di daerah lain, termasuk Kota Surabaya. Ketiga, mayoritas 

perusahaan ternama dengan finansial yang kuat memilih membangun gedung 

sendiri, daripada menyewa gedung kantor untuk jangka panjang (Arfianto, 2019). 

Metode yang dilakukan oleh pengambil keputusan guna memperkirakan 

harga sewa unit kantor, salah satunya ialah dengan memakai model estimasi. 

Pemakaian model yang tepat untuk menetukan harga sewa diharapkan bisa 

membantu pihak pengembang (developer) serta tenant mengambil keputusan yang 

tepat. Untuk hal ini, model estimasi harga sewa digunakan untuk acuan dalam 

mengambil keputusan sewa unit kantor. 

Sewa adalah bagian dari model struktural yang lebih besar di mana 

perusahaan harus memutuskan apakah akan memiliki properti atau menyewanya 

sementara pada saat yang sama menemukan lokasi terbaik dan struktur sewa terbaik 

(Clark & Pennington-Cross, 2016). Model estimasi harga sewa ialah hal yang cukup 

penting karena untuk mengukur hasil nilai dari sewa unit kantor. Hasilnya bisa 

dianggap valid apabila berada sekitar nilai acuan untuk model estimasi harga sewa. 

Tidak hanya itu saja model nilai sewa sangat dibutuhkan oleh tenant (calon 

penyewa) unit kantor di gedung perkantoran untuk memutuskan sewa unit kantor 

atau tidak. Nilai tambah dalam sewa unit kantor dapat menyesuaikan biaya layanan 

(services charge) yang terkait dengan penggunaan gedung perkantoran tersebut 

(Simon, dkk, 2015). Selain itu, memahami nilai finansial siang hari dapat 

menginformasikan kebijakan pembangunan dan perencanaan untuk menyamakan 

harga sewa dan memastikan siang hari tersedia untuk semua (Turan, dkk, 2019). 

Belum pastinya model estimasi harga sewa unit kantor terlebih dalam 

praktek penilaian properti mengakibatkan hasil penilaian sewa unit kantor sulit 

diestimasi keakuratannya. Ada beraneka hal yang menjadi kesenjangan penelitian 

tentang harga sewa unit kantor terdahulu. Kesenjangan penelitian dimaksud ialah 

adanya perbedaan hasil dan kesimpulan penelitian pada variabel independen 
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(bebas) antar peneliti satu dengan peneliti lainnya. Selain itu, latar belakang 

permasalahan baik fenomena kesenjagan penelitian tersebut disimpulkan hingga 

sekarang belum ada model estimasi harga sewa unit kantor yang bisa dipakai 

sebagai acuan nilai sewa unit kantor. Padahal model estimasi tersebut dibutuhkan 

guna memberikan informasi besarannya sewa atas suatu unit kantor di gedung 

perkantoran bagi developer atau tenant. Berdasarkan perihal tersebut, maka yang 

menjadi masalah utama penelitian ini ialah variabel yang digunakan untuk model 

harga sewa unit kantor, hasil penelitian sebelumnya belum sepenuhnya dapat 

dipakai untuk mengestimasi harga sewa unit kantor. 

Hal tersebut perlu untuk dilakukannya penelitian karena mungkin 

menghasilkan model estimasi nilai sewa unit kantor yang baik guna mengestimasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga sewa unit kantor. Model estimasi yang 

dibuat harus berdasarkan kondisi lapangan atau kondisi nyata sehingga  

menjelaskan harga sewa unit kantor, berdsarkan variabel-variabel yang memiliki 

pengaruh terhadap harag sewa unit kantor di Kota Surabaya. Dengan demikian 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

model estimasi harga sewa unit kantor di Kota Surabaya, terlebih wilayah CBD. 

Harapannya model estimasi dari hasil penelitian ini bisa digunakan melihat faktor 

yang menentukan harga sewa oleh pengelola gedung. 

Berdasarkan permasalahan di latar belakang yang di tuliskan sebelumnya, 

bahwa rumusan masalah yang terbentuk ialah bagaimana ciri khas perkantoran di 

Kota Surabaya, apakah faktor- faktor sewa dasar, service charge, jarak, jumlah 

lantai, umur gedung, tingkat hunian, dan fasilitas mempengaruhi harga sewa 

gedung perkantoran di Kota Surabaya, terakhir apakah faktor-faktor sewa dasar, 

service charge, jarak, jumlah lantai, umur gedung, tingkat hunian, dan fasilitas 

berpengaruh signifikan secara parsial atau secara simultan terhadap perkantoran di 

Kota Surabaya. 

1.2 Kesenjangan Penelitian 

Kesenjangan penelitian yang dimaksud ialah munculnya perbedaan hasil 

kesimpulan penelitian terdahulu terhadap variabel independen (bebas) yang 

digunakan antar peneliti. Bersumber pada perihal tersebut, maka yang menjadi 
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masalah utama penelitian ini adalah menentukan variabel pembentuk model 

estimasi harga sewa unit kantor. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang 

berbeda dalam menaksir harga sewa unit kantor. Hal itu di karenakan model-model 

tersebut memiliki variabel-variabel independen yang berbeda. Studi tentang 

analisis harga sewa pada unit kantor di gedung perkantoran tidak  terlalu banyak 

ditemukan sehingga penelitian dengan topik ini masih merupakan masalah yang 

unik untuk diteliti karena hasil penelitian sebelumnya yang bevariasi. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Clark & Pennington tahun 2016 

menjelaskan harga sewa memiliki hubungan konstan terhadap karakteristik properti 

seperti faktor atribut bangunan (lokasi, tempat parkir, bangunan baru). Properti 

untuk industri (ruang gudang) cenderung harga sewa lebih rendah dibandingkan 

properti untuk ruang kantor dan ritel yang cenderung harga sewanya lebih mahal. 

Kemudian  hasil penelitian oleh Simon dkk tahun 2015 menjelaskan bahwa 

harga sewa dan harga jual secara positif berpengaruh pada variabel atribut 

konstruksi bangunan. Namun berpengaruh secara negatif persediaan ruang 

perkantoran dan tingkat kekosongan hunian. Harga jual lebih cepat stabil setelah 

menerima guncangan (shock) dibandingkan dengan harga sewa ruang perkantoran. 

Hasil penelitian Turan dkk tahun 2019 menunjukkan faktor atribut luar 

gedung seperti cahaya alami (sinar matahari) memiliki pengaruh pada pendapatan 

operasional bangunan. Kemudian keterbatasan penelitian sebelumnya terdapat pada 

lokasi penelitian yang berbeda serta variabel yang dipakai untuk penelitian 

cenderung berbeda sehingga hasil peneitian juga berbeda antara peneliti. 

Penelitian yang dilakukan ini ialah meniru dari penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini memakai gabungan dari beberapa penelitian terdahulu baik teori 

maupun variabel, namun dilakukan di tempat yang tidak sama dan waktu yang tidak 

sama pula. Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya serta teori yang 

dipakai ialah teori penawaran, teori urban economic, dan teori growt Pole. Selain 

itu variabel yang terdapat dalam penelitian kali ini ialah harga sewa sebagai variabel 

dependen, dan sewa dasar, services charges, jarak, jumlah lantai, umur gedung, 

tingkat hunian dan fasilitas gedung perkantoran sebagai variabel independen. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                                       ANALISIS HARGA SEWA ...                      MUHAMMAD FIRMAN H



8 
 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan seperti: 

1. Mengetahui kondisi sewa unit perkantoran di Kota Surabaya. 

Kemudian fakto-faktor apa saja yang mempengaruhi harga sewa 

perkantoran 

2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor sewa dasar, services charges, 

jarak, jumlah lantai, umur gedung, tingkat hunian dan fasilitas gedung 

perkantoran apakah berpengaruh terhadap harga sewa perkantoran di 

Kota Surabaya. 

 

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil estimasi, variabel sewa dasar, service charge, jarak, 

jumlah lantai, umur gedung, tingkat hunian dan fasilitas berpengaruh signifikan 

secara simultan. Selain itu, berdasarkan hasil estimasi, variabel sewa dasar, service 

charge, tingkat hunian, dan fasilitas berpengaruh signifikan secara parsial. Variabel 

jarak, jumlah lantai dan umur gedung tidak berpengaruh signifikan secara parsial. 

 

1.5 Kontribusi Riset 

Hasil Penelitian ini bisa dijadikan bacaan ataupun referensi, sehingga 

dimungkinkan untuk ke depannya jika ada penelitian serupa topik pembahasannya. 

Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan berbeda dari 

penelitian terdahulu dan data yang digunakan juga berbeda baik tempat dan waktu. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika hasil penelitian ini harapannya memiliki kegunaan di masa 

mendatang bagi pembaca, pengembang, maupun pihak lainnya. 

 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab bagian ini mencakup latar belakang permasalahan sesuatu untuk diteliti 

serta dilanjutkan dengan perumusan masalah. Kemudian tujuan, ringkasan metode 

penelitian, ringkasan hasil peneitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan. 
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BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab bagian ini perihal teori yang digunakan serta penelitian sebelumnya 

sebagai landasan untuk penelitian. Landasan teori berisi teori yang sesuai dengan 

sesuatu yang diteliti, dan analisis teori dari hipotesis. 

 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Bab bagian ini mencakup variabel yang dipakai untuk penelitian. Kemudian 

bagian ini juga menjelaskan metode pengumulan data, jenis data yang digunakan, 

dan bagaimana cara mengolah data serta menganalisa data. 

 

BAB 4: PEMBAHASAN 

Bab bagian ini menjelaskan gambaran umum dari objek penelitian, analisis 

data serta hasil olah dari data. Kemudian menjelaskan hasil temuan tersebut dalam 

penelitan. 

 

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

Bab bagian simpulan dan saran merupakan kesimpulan penelitian ini 

melalui pengujian yang telah dilakukan dan telah disinkronkan dengan 

permasalahan, tujuan penelitian serta hipotesis.  
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