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Penerapan pendekatan perbandingan penjualan selain 

dilakukan melalui metode tradisional sebagaimana 

diterangkan pada bab sebelumnya juga dapat dilakukan 

melalui analisis regresi. Analisis regresi disini 

digunakan untuk melakukan prediksi nilai dari variabel 

yang tidak diketahui nilainya (variabel tak bebas atau 

dependent variable). Contoh prediksi harga jual rumah. 

Berdasarkan nilai dari variabel yang diketahui atau 

terukur nilainya, seperti luas bangunan, di mana 

diasumsikan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara 

harga jual rumah dengan luas bangunan. Prediksi nilai 

dalam hal ini didasarkan pada persamaan persepsi, yaitu 

yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas ( 

(independent variable) dan variabel tak bebas 

(independent variable). Persamaan regresi yang 

terbentuk adalah didasarkan pada informasi transaksi 

yang terjadi sebelumnya, sama seperti prosedur dalam 

perbandingan penjualan secara tradisional. Selanjutnya 

dari persamaan regresi yang telah terbentuk dapat 

digunakan untuk mengestimasi harga jual dari properti  

subjek. 

Terdapat dua keunggulan dari penggunaan analisis  

regresi. Pertama, persamaan regresi ini dapat digunakan 

untuk menilai jumlah properti  yang sangat besar dengan 



cepat dan ekonomis. Kedua, persamaan regresi dapat 

digunakan untuk menerangkan bagaimana nilai tersebut 

diestimasi. Keunggulan lain dari persamaan regresi 

untuk digunakan sebagai alat estimasi nilai atau harga 

jual adalah kemampuan untuk mengakomodir karakteristik 

individual dari properti yang diestimasi, seperti nilai 

per meter persegi luas bangunan, perbedaan nilai antara 

material dinding batubata dan kaca, dan sebagainya. 

Estimasi ini selanjutnya dapat juga digunakan sebagai 

factor penyesuaian dalam pendekatan perbandingan 

penjualan secara tradisional. 

 Selain keunggulan analisis regresi untuk digunakan 

sebagai alat analisis dalam pendekatan perbandingan 

penjualan di atas, analisis regresi juga mempunyai 

beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara 

lain diperlukannya data yang lebih banyak dibandingkan 

dengan metode perbandingan penjualan secara tradidional 

dan metode ini kurang sesuai untuk digunakan dalam 

mengestimasi nilai dari propeti-properti khusus atau 

propeti-properti yang mempunyai keunikan khusus. Hal 

inilah yang menjadikan alasan mengapa analisis regresi 

ini lebih sering digunakan untuk melakukan penilaian 

obyek rumah tinggal secara missal daripada digunakan 

untuk propeti-properti komersial ataupun propeti-

properti khusus seperti bandara, lapangan golf, 

pelabuhan laut, mal, dan sebagainya. 

 

1. REGRESI SEDERHANA (SIMPLE REGRESSION) 

Regresi sederhana digunakan manakala analisis 

dilakukan untuk mendapatkan persamaan regresi yang 

menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu 



variabel bebas (independent variable) dan variabel 

tak bebas (dependent variable). Sebagai contoh 

seandainya properti subjek adalah sebuah tanah 

kosong yang terletak di kawasan kota dan berikut ini 

adalah beberapa transaksi yang telah terjadi 

terhadap beberapa properti pembanding. 

  

No. 
Nilai Tanah/m

2 

(Rp.000) 

Jarak dari/ke 

Pusat Kota 

(Km) 

1 150 3 

2 40 6 

3 51 4 

4 37 6 

5 20 9 

6 64 4 

7 305 1 

8 158 2 

9 36 7 

10 46 5 

 

Sebagaimana dinyatakan dalam teori lokasi, bahwa 

kedekatan suatu properti terhadap pusat kota adalah 

berpengaruh terhadap nilai tanah. Semakin jauh dari 

pusat kota (CBD) menunjukkan kecenderungan nilai tanah 

yang semakin rendah apabila tidak ada faktor penarik 

lain yang mempunyai pengaruh yang cukup nyata atau 

signifikan terhadap kenaikan nilai tanah. Analisis 

regresi dalam hal ini memberi jawaban terhadap 

kenyataan tentang hubungan matematik bagaimana yang 

dapat menunjukkan hugungan antara nilai tanah dan jarak 

dari pusat kota. Untuk melihat hubungan antara kedua 

variabel dapat diketahui melalui beberapa hal sebagai 

berikut. 



a) Scatter Diagram 

Melalui scatter diagram dapat diketahui hubungan 

antara variabel nilai tanah dengan variabel jarak ke 

pusat kota (CBD) yaitu dengan melihat sebaran data 

dan garis regresinya. Dari scatter diagram ini akan 

diperoleh 2 (dua) gambaran penting, yaitu : 

o Hubungan antara variabel nilai tanah dan variabel 

jarak ke pusat kota adalah hubungan langsung, 

yaitu nilai tanah akan naik jika jarak ke pusat 

kota semakin dekat, dan sebaliknya. 

o Hubungan antara kedua variabel adalah linier 

yaitu ditunjukkan oleh garis lurus (straight 

line) 

 

 

 

b) Persamaan Regresi 

Persamaan regresi sederhana untuk hubungan linier 

dapat ditunjukkan melalui persamaan sebagai berikut 

: 

ŷ = a + bx   

di mana : 

ŷ = nilai yang diestimasi dari variabel tak bebas; 

a = konstanta atau intercept 

b = slope garis regresi (koefisien); dan 



x = nilai variabel bebas. 

 

Secara manual nilai konstanta (a) dan koefisien (b) 

dapat dihitung melalui formula sebagai berikut: 

 

∑xy-n.x.y 

b =  

∑x
2
-n(x)

2 

 

    a = y - bx   

 

Berdasarkan data dari beberapa properti pembanding di 

atas dapat diestimasi besarnya nilai konstanta dan 

koefisien regresi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

b = 

 

2655 – 

10.(4,7).(90.7) 

 

= 

 

-

1607,9 

 

=  -30,862 

273 – 10.(4,7)
2
 52,1 

 

a = 90,7 + 30,862 (4,7) = 235,751 

 

Sehingga didapatkan persamaan regresi sebagai berikut : 

No. 
Y 

(Rp 000) 

X 

(Km) 
X
2
 X.Y 

1 150 3 9 450 

2 40 6 36 240 

3 51 4 16 204 

4 37 6 36 222 

5 20 9 81 180 

6 64 4 16 256 

7 305 1 1 305 

8 158 2 4 316 

9 36 7 49 252 

10 46 5 25 230 

∑ 907 47 273 2655 

 Ymean = 90,7 Xmean = 4,7 



ŷ  = 235,751 – 30,862x1 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dinyatakan bahwa 

nilai jual tanah yang diekspektasi atau expected land 

value (dalam ribuan rupiah) adalah sama dengan nilai 

konstanta (Rp235,751) dikurangi nilai slope atau 

gradient sebesar (Rp30,862) untuk setiap tambahan jarak 

(km) ke/dari pusat kota (CBD). 

 

c) The Standard Error of the Estimate 

Setiap data seharusnya memiliki “the best fit” 

sebagaimana ditunjukkan dalam garis regresi, namun 

hal ini adalah hampir tidak mungkin karena hampir 

semua titik-titik (scatter) tidak jatuh tepat pada 

garis regresi. Untuk itu adalah sangat perlu 

menunjukkan seberapa baik atau “fit” setiap data 

tersebut. The standard error of the estimate (Se) 

adalah digunakan untuk mengukur reabilitas dan 

dispersi sebagaimana tersebar dalam scatter diagram 

dari masing-masing sampel nilai aktual yang terdapat 

disekitar garis regresi. 

Sebagaimana standard deviasi, standard error yang 

lebih besar menunjukkan lebih besasr pula 

variabilitas tiap-tap titik disekitar garis regresi. 

Jika diasumsikan setiap titik terdistribusi dengan 

normal atau mempunyai distribusi normal, maka : 

o 68% titik akan jatuh pada daerah ±1.Se. 

o 95% titik akan jatuh pada daerah ±2.Se. 

o 99% titik akan jatuh pada daerah ±3.Se. 

Selain hal di atas beberapa hal penting yang perlu 

diketahui untuk membuat prediksi yang baik melalui 

analisis regresi adalah t-hitung, r-squared, dan 



beberapa indikator penting lainnya yang ditunjukkan 

dalam table hasil analisis regresi dengan 

menggunakan bantuan komputer (TSP 7.0). 

 

 

 

LS//Dependent Variable is 

Y 

Date : 18-7-2001 / Time: 

18:20 

SMPI.range :1-10 

Number of observation : 10 

   

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT 2-TAIL.SIG 

C 

X 

235.75048 

-30.861804 

38.028671 

7.2782979 

6.1992

8 

-

4.2402

5 

0.0003 

0.0028 

R-Squared 

Adjusted R-

Squared 

S.E. of 

regression 

Log likelihood 

Durbin-Watson 

stat 

0.692068 

0.653576 

52.53499 

-52.68846 

2.820235 

Mean of dependent 

var 

S.D. of dependent 

var 

Sum of squared 

resid 

F-statiatic  

Prob (F-statiatic) 

90.70000 

89.25749 

22079.40 

17.97972 

0.002837 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh 

beberapa kesimpulan hasil sebagai berikut: 

o Se (The Standard error of estimate)  = 52.53499 

o Sb (The Standard error of coefficient) = 

7.2782979 

o Se (The coefficient of determination)  = 

0.692068 

 

Standard error dari estimasi tersebut selanjutnya 

digunakan unfuk menghitung interval (an approxirnate 

confidence interval) nilai hasil estimasi melalui 

forrnula sebagai berikut: 



 

ŷ  ± (t)(Se) 

 

Sebagai contoh: jika properti subjek terletak 2,5 

kilometer dari pusat kota,maka estimasi nilai tanah per 

meter persegi dapat diestimasi sebagai 

berikut: 

 

ŷ =235,751-30,852(xi) 

ŷ = 235,751 -30,862(2,5) = 158,59 

Interval = ŷ (r)(Se) = 158,59 ± (1,860X52,53499) 

 

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat diketahui 

bahwa interval nilai jual tanah per meter persegi tanah 

subjek adalah berkisar antaraRp60.800,00 sampai dengan 

Rp256.310,00. 

 

2. REGRESI BERGANDA (MULTIPLE REGRESSION) 

 

Dalam pasar properti (real estate) hanya beberapa 

siluasi saja yang menunjukkan bilamana variabel tak 

bebas (dependent variable) dapat diterangkan dengan 

cukup baik oleh hanya sebuah variabel bebas 

(independent variable). Namun dalam kenyataan harnpir 

banyak faktor atau variabel yang terkait dengan 

besarnya nilai suatu variabel tak bebas (dependent 

variable). Regresi berganda adalah sebuah analisis 

regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel 

bebas. Regresi berganda ini secara matematik dapat 

dirumuskan sebagai persamaan seperti berikut: 

ŷ = a + b1x1 + b2x2 + ..... + bnxn 



di mana: 

X1 ...Xn adalah variabel bebas 

 

Interpretasi dari persamaan regresi berganda adalah 

hampir sama dengan interpretasi regresi sederhana. 

Kritena yang paling umum digunakan untuk melihat 

seberapa besar variasi variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel tak bebasnya, yaitu melalui estimasi r-squared 

(r
2
). Dalam analisis regresi berganda ini setiap 

variabel bebas harus dilakukan pengujian terhadap 

signifikansi pengaruhnya terhadap variabel tak 

bebasnya, yaitu dengan menganalisis t-hitung dari 

masing-masing variabel dan F-hitung untuk melihat 

signifikansi pengaruh variabel bebas secara bersamasama 

atau serentak. 

Sebagai contoh berdasarkan pada beberapa sampel 

properti pembanding  i 

 


