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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) apakah harga rumah 

merupakan faktor dominan yang mempengaruhi permintaan rumah di kecamatan 

Kuranji, (2)apakah pendapatan rumah tangga merupakan faktor yang dominan 

mempengaruhi permintaan rumah di kecamatan Kuranji, (3)apakah jumlah 

anggota keluarga merupakan faktor yang dominan yang mempengaruhi 

permintaan rumah di kecamatan Kuranji, (4)apakah faktor bencana merupakan 

faktor yang dominan yang mempengaruhi permintaan rumah di kecamatan 

Kuranji, (5)apakah pemilihan lokasi merupakan faktor yang dominan 

mempengaruhi permintaan rumah di kecamatan Kuranji, (6)apakah investasi 

merupakan faktor yang dominan mempengaruhi permintaan rumah di kecamatan 

Kuranji Kota Padang. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif 

yaitu penelitian yang mendeskripsikan variabel penelitian dan menemukan ada 

tidaknya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Jenis data dalam 

penelitian ini adalah data primer dengan tekhnik pengumpulan data wawancara, 

angket dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan analisis 

faktor. 

 Hasil penelitian adalah dari sebelas sub-indikator setelah dilakukan 

analisis faktor dan dengan melihat nilai korelasi yang tinggi dan besar dari 50% 

maka terdapat empat faktor yang dominan yang terdiri dari faktor lokasi nilai 

rotated component matrixnya > 0.5 dan nilai %of variance sebesar 24.04, variabel 

bencana nilai rotated component matrixnya > 0.5  dengan nilai % of variance 

sebesar 17.89, variabel investasi nilai rotated component matrixnya > 0.5 dan nilai 

% of variance sebesar 10.97, dan variabel harga nilai rotated component 

matrixnya > 0.5 dengan nilai % of variance sebesar  9.29  yang mempengaruhi 

permintaan rumah di kecamatan Kuranji Kota Padang. 

  Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini yaitu diharapkan 

pihak pengembang perumahan yaitu developver harus bisa menekan biaya 

pembangunan perumahan dan mencari lokasi yang strategis dan jauh dari 

bencana. 
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