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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Surakarta dan sekitarnya merupakan daerah yang nyaman, aman dan 

tenang. Budaya yang arif dan luhur memberikan jaminan bagi orang tua 

melepaskan anaknya untuk belajar di sana. Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS) merupakan salah satu universitas yang ada di kabupaten 

Sukoharjo yang tergolong berkembang sangat pesat. Berikut ini adalah data 

jumlah mahasiswa UMS yang aktif setiap tahunnya dari tahun ajaran 

2008/2009 sampai 2012/2013. 

 

Tabel 1.1 : Jumlah Mahasiswa UMS yang aktif dari tahun ajaran 2008/2009 sampai 
2012/2013 

 

No. Fakultas Tahun 
2008 

Tahun 
2009 

Tahun 
2010 

Tahun 
2011 

Tahun 
2012 

1. FKIP 2305 2139 1920 1571 1574 
2. Ekonomi 527 631 742 861 1003 
3. Hukum 175 186 182 231 256 
4. Teknik 427 414 491 519 684 
5. Geografi 55 60 91 64 108 
6. Psikologi 205 240 256 220 300 
7. FIAI 270 270 264 152 198 
8. Ilmu Kes 640 611 764 720 656 
9. Kedokteran 114 114 156 203 206 
10. Farmasi 207 188 264 285 508 
11. IKOM 384 351 325 271 312 
12. Pasca 

Sarjana 
792 613 568 286 258 

Jumlah 6101 5817 6023 5383 6063 
 
Sumber : Data olahan dari BAA tahun 2012 
 

Peningkatan kuota mahasiswa yang diterima disetiap tahunnya tersebut 

tentunya dapat meningkatkan kebutuhan prasarana dan sarana mahasiswa 

baik di dalam kawasan kampus maupun di luar kampus. Mahasiswa yang 

belajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta terdiri dari mahasiswa 
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yang berasal dari dalam maupun luar kota dan luar provinsi bahkan luar 

negeri. Berikut adalah Jumlah mahasiswa UMS berdasarkan daerah asalnya. 

 
 

Mahasiswa yang belajar di tempat yang jauh dari tempat tinggal orang 

tua tentunya memerlukan tempat tinggal yang lain meskipun itu bukan 

seperti rumahnya di daerah asal. Tempat yang menjaga dari panas dan 

hujan, tempat belajar selain di kawasan kampus, serta tempat untuk 

beristirahat. Tempat tinggal yang dimaksud yaitu seperti kontrakan, kost, 
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Sumber : Data Nama – nama Mahasiswa Baru Tahun 2011 
(http://baa.ums.ac.id/haldownload-4.html)

Gambar 1.1 : Jumlah Mahasiswa UMS berdasarkan Daerah Asal tahun 2011
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hotel, lostmen dan lain sebagainya. Tempat tinggal yang relevan bagi 

mahasiswa adalah kost. 

Kost merupakan tempat tinggal sederhana yang digunakan oleh 

masyarakat untuk tinggal sementara yang sistem pembayarannya dilakukan 

setiap bulan, enam bulan atau pertahun tergantung keinginan pemilik kost. 

Kost bagi mahasiswa hanya berupa sepetak ruang kamar dengan atau tanpa 

fasilitas di dalamnya. Namun dengan begitu mahasiswa harus merasa 

nyaman tinggal yang jauh berbeda dengan rumahnya sendiri. Mahasiswa 

memiliki kriteria yang berbeda-beda dalam memilih kost, ada yang 

menginginkan lokasinya dekat dengan kampus, ada yang menginginkan 

terjangkau dalam harga, ada yang menginginkan mewah dalam fasilitas dan 

masih banyak lagi kriteria yang lain. Sehingga pengusaha sewa kost juga 

memiliki berbagai macam jenis kost.  

Mahasiswa baru yang datang dari luar kota, luar provinsi dan luar negeri 

jika tidak memiliki teman, sanak saudara atau kerabat yang sebelumnya 

sudah pernah tinggal di Kota Surakarta tentunya akan merasa kesulitan 

menemukan lokasi kost yang sesuai dengan keinginan mengingat informasi 

tentang profil kost yang memang sangat kurang. Layanan kosti yang ada 

hanya menunjukkan lokasi kost yang bekerja sama dengan layanan jasa 

tersebut, sehingga informasinya tidak menyeluruh. 

Informasi profil kost menjadi sangat diperlukan setiap tahun ajaran baru 

untuk menunjukkan pada mahasiswa informasi mengenai lokasi, kriteria 

kost, peraturan kost beserta harga yang ditawarkan sehingga mahasiswa 

tidak salah dalam memilih kost yang sesuai dengan keinginan utama. 

Mahasiswa memiliki keinginan yang berbeda-beda dalam memilih jenis 

kost yang akan ditempati sesuai dengan latar belakang yang dibawa, salah 

satunya adalah pendapatan orang tua. Mahasiswa dapat mengukur 

kemampuan orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 

melihat pendapatan orang tuanya. Pendapatan orang tua tentunya berbeda-

beda sehingga mempengaruhi keinginan masing-masing mahasiswa dalam 

memilih kost yang akan ditempatinya. Perbedaan inilah yang membuat 
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pengusaha kost membuat jenis kost yang bermacam-macam. Namun selama 

yang penulis tahu belum ada penilitian mengenai analisis untuk menentukan 

kecenderungan mahasiswa dalam memilih kost khususnya untuk mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Informasi ini berguna bagi 

pengusaha kost untuk merencanakan dan merancang dimana dan seperti apa 

kost yang paling diinginkan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Latar belakang yang disajikan di atas menjadi landasan penulis 

dalam menyusun pemikiran dan konsep untuk penilitian yang berjudul 

“Analisis Sosio-Spasial Kost yang Mempengaruhi Preferensi Kost 

Mahasiswa di Lingkungan Kampus UMS” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Minimnya informasi tentang kost dapat menjadi alasan utama mahasiswa 

salah dalam memilih kost, sehingga sering terjadi pindah kost karena tidak 

sesuai dengan keinginan. Fenomena pindah kost tentunya membutuhkan 

waktu, tenaga dan materi untuk mengangkut barang-barang dari kost lama 

ke kost baru dan hal ini sangat tidak efisien bagi mahasiswa. Oleh karena itu 

perlu dibuat sistem informasi yang ada kaitannya dengan lokasi kost dan 

profil masing-masing kost sehingga mahasiswa dapat memilih kost yang 

sesuai dengan pilihannya. 

Mahasiswa tentunya berbeda-beda dalam memilih jenis kost sesuai 

dengan latar belakangnya, pendapatan orang tua salah satunya. Pendapatan 

orang tua masing-masing mahasiswa tentunya berbeda-beda, hal ini sangat 

mempengaruhi keinginan mahasiswa secara individu dalam memilih jenis 

kost yang ingin ditempatinya. 

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mengarah pada 

keinginan konsumen. Untuk membantu pengusaha kost dalam perencanaan 

pembangunan usahanya di kemudian hari maka harus diketahui terlebih 

dahulu kecenderungan mahasiswa UMS dalam memilih jenis kost yang 

diinginkan. 
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Dari dua masalah yang diuraikan di atas, muncul dua pertanyaan yaitu : 

1. Variabel apa saja yang mempengaruhi preferensi kost mahasiswa dalam 

memilih kost di lingkungan kampus UMS? 

2. Bagaimana kategori kost yang paling ideal di lingkungan kampus UMS? 

3. Bagaimana kecenderungan mahasiswa UMS dalam memilih kost? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisis variabel yang mempengaruhi preferensi kost mahasiswa 

dalam memilih kost di lingkungan kampus UMS 

2. Menganalisis kategori kost yang paling ideal di lingkungan kampus 

UMS 

3. Menganalisis kecenderungan mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dalam memilih jenis kost yang diinginkan 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua macam kegunaan, yaitu: 

1. Kegunaan dalam bidang keilmuwan 

- Memberikan informasi kepada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tentang lokasi kost dan profilnya 

- Memberikan gambaran pada pengusaha kost tentang jenis kost yang 

paling diminati oleh mahasiswa UMS 

2. Kegunaan praktis 

- Memberikan pengetahuan pengerjaan detail proses analisis 

kecenderungan pemilihan mahasiswa terhadap kost 

 

1.5. Telaah Pustaka 

1. Indekos / Kost 

1.1. Pengertian Indekost (Kost) 

Indekost adalah menumpang tinggal dan makan dengan 

membayar; memondok (KBBI, 2007) 
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Kos dalam bahasa inggris adalah “Boarding House”. 

Berdasarkan www.wikipedia.com a boarding house atau kos bisa 

disebut “rooming house” (terutama di Amerika Serikat) atau 

“ lodging house”. Ini adalah sebuah rumah (hampir sama dengan 

rumah keluarga) dimana penginap atau pesewa menyewa satu 

kamar atau lebih untuk satu malam atau lebih dan kadang dalam 

periode perpanjangan mingguan, bulanan dan tahunan. Tahun lalu 

kos menyediakan fasilitas cuci, sarapan dan makan malam secara 

bersamaan; dalam beberapa tahun terakhir umumnya sudah 

menyediakan kamar mandi dan WC sendiri. Kos seperti itu banyak 

ditemukan di kota-kota pinggir pantai Inggris (untuk wisatawan 

atau turis) dan di sebuah kota perguruan tinggi (untuk mahasiswa). 

 

1.2. Karakteristik Kost 

Tempat tinggal kost-kostan biasanya terdapat dalam areal yang 

dekat dengan kampus. Pemiliknya biasanya merupakan penduduk 

setempat ataupun pemilik modal yang besar. Kost-kostan untuk 

mahasiswa biasanya terdiri dari satu kamar dan di dalamnya 

terdapat satu tempat tidur, satu meja belajar dan satu lemari. Dan 

biasanya menggunakan kamar mandi dan dapur secara kolektif. 

Pada saat sekarang ini pembangunan kost-kostan semakin 

berkembang dan fasilitas yang diberikan juga semakin eksklusif. 

Hal ini terlihat dalam penyediaan AC, kamar mandi dalam, ruang 

tamu, dan lain-lainnya. Sistem pembayaran kost-kostan didasarkan 

pada jangka waktu sebulan, terkadang bisa tiga bulan langsung. 

Pembayaran untuk jangka waktu yang panjang biasanya akan 

diberikan potongan oleh pemilik kost-kostan. 

Menurut pemerintah atau dinas perumahan rumah, kost dapat 

memiliki ciri-ciri atau diartikan sebegai berikut : 

• Perumahan pemondokan / rumah kost adalah rumah yang 

penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber 
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pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni 

pemondokan minimal satu bulan dengan memungut uang 

pemondokan; 

• Pengelola rumah kost adalah pemilik perumahan dan atau orang 

yang mendapatkan dari pemilik untuk mengelola rumah kost; 

• Penghuni adalah penghuni yang menempati rumah kost 

sekurang-kurangnya satu bulan dengan membayar uang 

pemondokan 

• Uang pemondokan / kost adalah harga sewa dan biaya lainnya 

yang dibayar oleh penghuni dengan perjanjian 

 

1.3. Fungsi Kost 

Kost-kostan dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian yang 

bersifat sementara dangan sasaran pada umumnya adalah 

mahasiswa dan pelajar yang berasal dari luar kota ataupun luar 

daerah. Namun tidak sedikit pula, kos-kosan ditempati oleh 

masyarakat umum yang tidak memiliki rumah pribadi dan 

menginginkan berdekatan dengan lokasi berkatifitas. Oleh karena 

itu, fungsi dari kos-kosan dapat dijabarkan sebagai berikut : 

• Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang 

pada umumnya berasal dari luar daerah selama masa studinya 

• Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi masyarakat umum 

yang bekerja di kantor atau yang tidak memiliki rumah tinggal 

agar berdekatan dengan lokasi kerja 

• Sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa untuk 

lebih disiplin, mandiri dan bertanggung jawab 

• Sebagai tempat untuk menggalang pertemanan dengan 

mahasiswa lain dan hubungan sosial dengan lingkungan 

sekitarnya 
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1.4. Jenis-jenis Kost 

Menurut Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancang 

Bangunan oleh Jawatan kuasa kecil piawaian dan KOS bagi JPPN 

jabatan Perdana Menteri Malaysia tahun 2005, kos mahasiswa / 

pelajar dibedakan menjadi : 

• Sistem dua orang pada satu kamar (double room); untuk double 

room, tempat tidur yang digunakan adalah tempat tidur tingkat 

(double decker) dan bila mahasiswa atau pelajar tersebut sudah 

masuk pada tingkat yang lebih tinggi diperbolehkan untuk 

mengganti tempat tidur dengan tempat tidur terpisah (twin 

decker) 

• Sistem satu orang satu kamar (single room); dimana hanya 

diperbolehkan satu pelajar pada tiap kamar 

• Sistem campuran antara ketiga sistem di atas, biasanya 

digunakan pada institut pada tingkat kebangsaan / antar bangsa 

 

2. Mahasiswa 

2.1. Pengertian Mahasiswa 

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik 

di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai 

murid di perguruan tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa. Tetapi 

pada dasarnya makna mahasiswa tidak sesempit itu. Terdaftar 

sebagai mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi hanyalah syarat 

administratif menjadi mahasiswa, tetapi menjadi mahasiswa 

mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar masalah 

administratif itu sendiri. 

Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan 

sekaligus tantangan. Betapa tidak, ekspektasi dan tanggung jawab 

yang diemban oleh mahasiswa begitu besar. Pengertian mahasiswa 

tidak bisa diartikan kata per kata. Mahasiswa adalah seorang agen 

pembawa perubahan. Menjadi seorang yang dapat memberikan 
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solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat 

bangsa di berbagai belahan dunia. 

 

2.2. Peran dan Fungsi Mahasiswa 

Secara garis besar, setidaknya ada tiga peran dan fungsi yang 

sangat penting bagi mahasiwa, yaitu : 

a. Pertama, peranan moral. Dunia kampus merupakan dunia di 

mana setiap mahasiswa dengan bebas memilih kehidupan yang 

mereka mau. Di sinilah dituntut suatu tanggung jawab moral 

terhadap diri masing-masing sebagai individu untuk dapat 

menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab dan sesuai 

dengan moral dan dapat hidup dalam masyarakat. 

b. Kedua, adalah peranan sosial. Selain tanggung jawab individu, 

mahasiswa juga memiliki peranan sosial, yaitu bahwa 

keberadaan dan segala perbuatannya tidak hanya bermanfaat 

untuk dirinya sendiri tetapi juga harus membawa manfaat bagi 

lingkungan sekitarnya. 

c. Ketiga, adalah peranan intelektual. Mahasiswa sebagai orang 

yang disebut-sebut sebagai insan intelek haruslah dapat 

mewujudkan status tersebut dalam ranah kehidupan nyata. 

Dalam arti menyadari betul bahwa fungsi dasar mahasiswa 

adalah bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan 

perubahan yang lebih baik dengan intelektualitas yang ia miliki 

selama menjalani pendidikan. (http://lutfichakim.blogspot.com, 

2014) 

 

3. Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang suatu objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data 

yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan 

objek, daerah atau gejala yang dikaji. Lindgren, 1985 (dalam Sutanto, 
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1986) mengutarakan definisi penginderaan jauh yaitu berbagai teknik 

yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang 

bumi. Informasi tersebut khusus berbentuk radiasi elektromagnetik yang 

dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Berbeda dengan 

Lillesand dan Kiefer yang memandang penginderaan jauh sebagai ilmu 

dan teknik, Lindgren memandangnya sebagai teknik, yaitu teknik untuk 

perolehan dan analisis informasi tentang bumi. 

 

4. Sistem Informasi Geografis 

Menurut ESRI 1990 dalam Adhi Kripriono, 2012 menyebutkan bahwa 

Sistem Informasi Geografis (SIG) diartikan sebagai suatu kumpulan yang 

terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data 

geografis dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, 

menyimpan, meng-update, memanipulasi, menganilisis dan menampilkan 

semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. 

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa SIG 

memiliki 4 komponen atau subsistem utama, yaitu : 

a. Masukan data 

Secara umum terkait dengan mengubah bentuk data ke dalam 

bentuk yang dapat digunakan komputer, yaitu dilakukan konversi 

terdahulu ke dalam format digital yang sesuai atau yang dikenal 

dengan proses digitalisasi (digitizing). Proses digitasi dapat dilakukan 

dengan menggunakan mesin digitizier maupun model digitizing on 

screen dari data hasil pemrotetan (baik foto udara maupun Citra) 

melalui penyapuan (scanning). Basis data dalam SIG dapat terdiri dari 

tiga macam, yaitu : titik, garis dan area. 

b. Pengelolaan atau manajemen data 

Manajemen data meliputi semua operasi penyimpanan, 

pengaktifan, penyimpanan kembali dan pencetakan data yang 

diperoleh dari masukan data. Struktur data vektor, kenampakan 

keruangan akan disajikan dalam bentuk garis dan titik yang 
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membentuk kenampakan tertentu. Struktur data raster, kenampakan 

keruangan akan disajikan dalam konfigurasi yang membentuk gambar 

( Aronoff, 1989 dalam Adhi Kripriono, 2012) 

c. Manipulasi dan analisis data 

Manipulasi merupakan proses editing terhadap data yang telah 

masuk (terdigitasi), hal ini dilakukan untuk menyesuaikan tipe dan 

jenis data agar sesuai dengan sistem yang akan dibuat. Seperti 

penyesuaian skala peta, perubahan proyeksi, agregasi data  dan 

generalisasi. 

Analisis data secara umum terdapat 2 jenis fungsi, yaitu fungsi 

analisis spasial dan atribut. Analisis spasial adalah operasi yang 

dilakukan pada data spasial. Data spasial adalah data yang 

berhubungan dengan ruang/bersifat keruangan. Sedangkan analisis 

atribut adalah fungsi pengolahan data atribut, yaitu data yang tidak 

berhubungan dengan ruang. Contohnya adalah pada pengolahan 

database (membaca, menulis, menyimpan data) dan juga pada 

perluasan operasi database. 

d. Keluaran data 

Secara umum keluaran data (output) adalah seperangkat prosedur 

yang digunakan untuk menampilkan informasi dari SIG dalam bentuk 

yang disesuaikan dengan keinginan penggunaan. Hasil dari prosedur 

tersebut dapat terwujud dalam bentuk hard copy dan digital. 

Struktur dari 4 komponen utama tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut ini:  

 
Gambar 1.2 : Struktur Komponen Utama SIG 

Sumber : Struktur GIS (Malczweski, 1999 dalam Adhi Krispriono, 2012) 
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5. Metode Purposive Sampling 

Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan 

tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti 

menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi 

yang diperlukan bagi penelitiannya. Dua jenis sampel ini dikenal dengan 

nama judgement dan quota sampling. 

a. Judgment Sampling 

Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak 

yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya.. Misalnya 

untuk memperoleh data tentang bagaimana satu proses produksi 

direncanakan oleh suatu perusahaan, maka manajer produksi 

merupakan orang yang terbaik untuk bisa memberikan informasi. 

Jadi, judment sampling umumnya memilih sesuatu atau seseorang 

menjadi sampel karena mereka mempunyai “ information rich”. 

Dalam program pengembangan produk (product development), 

biasanya yang dijadikan sampel adalah karyawannya sendiri, dengan 

pertimbangan bahwa kalau karyawan sendiri tidak puas terhadap 

produk baru yang akan dipasarkan, maka jangan terlalu berharap 

pasar akan menerima produk itu dengan baik. (Cooper dan Emory, 

1992). 

b. Quota Sampling 

Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel distratifikasikan secara 

proposional, namun tidak dipilih secara acak melainkan secara 

kebetulan saja. 

Misalnya, di sebuah kantor terdapat pegawai laki-laki 60%  dan 

perempuan 40% . Jika seorang peneliti ingin mewawancari 30 orang 

pegawai dari kedua jenis kelamin tadi maka dia harus mengambil 

sampel pegawai laki-laki sebanyak 18 orang sedangkan pegawai 

perempuan 12 orang. Sekali lagi, teknik pengambilan ketiga puluh 

sampel tadi tidak dilakukan secara acak, melainkan secara kebetulan 

saja. (home.unpar.ac.id/~hasan/SAMPLING .doc, 2014) 
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6. Pendapatan Orang Tua 

6.1. Pendapatan 

Wahyu Adji (2004: 3) mengatakan bahwa “pendapatan atau 

income adalah uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan 

dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga dan laba termasuk juga 

beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pension”. 

Menurut Yuliana Sudremi (2007: 133) “pendapatan merupakan 

semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses 

produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, 

maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan 

dalam proses produksi”. 

Sedangkan Suyanto (2000: 80) mendefinisikan pendapatan 

sebagai berikut: Pendapatan adalah sejumlah dana yang diperolah 

dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. 

Sumber pendapatan tersebut meliputi:  

a. Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya 

menyewakan rumah, tanah 

b. Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun 

menjadi pegawai negeri. 

c. Bunga karena menanamkan modal di bank ataupun perusahaan, 

misalnya mendepositokan uang di bank dan membeli saham. 

d. Hasil dari usaha wiraswasta, misalnya berdagang, bertenak, 

mendirikan perusahaan, ataupun bertani.   

6.2. Pendapatan Orang Tua 

T. Gilarso (1992: 63) berpendapat bahwa “Pendapatan keluarga 

adalah segala bentuk balas karya yang diperoleh sebagai imbalan 

atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses 

produksi”. 

Selain itu Slameto (2010: 63) berpendapat bahwa: “Keadaan 

ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak 

yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, 
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misalnya makan, minum, pakaian, perlindungan kesehatan, juga 

membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, 

penerangan, alat tulis menulis, buku dan lain-lain. Fasilitas belajar 

itu hanya dapat terpenuhi jika orang tua mempunyai cukup uang. 

Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok 

anak kurang terpenuhi sehingga belajar anak terganggu. Akibat 

yang lain anak selalu dirundung kesedihan sehingga anak merasa 

minder dengan temannya, hal ini juga pasti akan mengganggu 

belajar anak”.   

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa  

pendapatan orang tua adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh 

seseorang baik yang berasal dari keterlibatan langsung dalam 

proses produksi atau tidak, yang dapat diukur dengan uang dan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun 

perseorangan pada suatu keluarga dalam satu bulan. 

(http://eprints.uny.ac.id, 2014) 

 

7. Preferensi Permukiman Mahasiswa 

Dalam memilih lokasi permukiman atau kost, mahasiswa memiliki 

beberapa preferensi diantaranya : 

a. Akses  

Kemudahan mencapai tempat-tempat yang perlu atau sering didatangi 

oleh mahasiswa, misalnya : 

• Kampus 

• Warung makan 

• Perpustakaan 

• Toko buku dan alat tulis 

• Tempat fotocopy 
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b. Harga 

Harga sewa kamar kost juga menjadi salah satu pertimbangan penting 

bagi mahasiswa dalam memilih kost-kostan. Selain itu tambahan-

tambahan biaya lainnya juga menjadi perhatian. 

c. Fasilitas 

Fasilitas yang ditawarkan oleh kost-kostan juga menjadi bahan 

pertimbangan mahasiswa dalam memilih kost-kostan. Karena itu 

pemilik kost ada yang menawarkan fasilitas-fasilitas seperti : 

• Bentuk dan bahan bangunan 

• Kamar ber AC 

• Kamar mandi pribadi 

• Isi kamar lengkap 

• Kamar yang luas 

• Tempat  parkir 

• TV 

• Mesin cuci 

• Jasa-jasa tambahan 

• Dan lain-lain 

Bagi mahasiswa yang tergolong mampu, mereka cenderung 

mengutamakan fasilitas dalam memilih kost-kostan. Harga menjadi 

faktor pertimbangan terakhir. Mengenai aksesibilitas, golongan 

mahasiswa ini cenderung tidak terlalu mempermasalahkannya karena 

mereka memiliki sarana, misalnya alat transportasi. 

Bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi sedang, 

sebagian memilih tempat tinggal yang dekat dengan kampus dimana 

biaya untuk transportasi bisa lebih ditekan. Sebagian lagi memilih yang 

lebih jauh dengan harga sewa yang lebih rendah. Mereka memilihnya 

karena mereka memiliki sarana transportasi pribadi misalnya sepeda 

motor untuk mencapai kampus. 

Bagi mahasiswa yang tergolong kurang mampu, mereka memilih 

tempat tinggal yang murah dan dekat dengan kampus agar bisa dicapai 
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dengan jalan kaki atau biaya seminim mungkin. Fasilitas menjadi faktor 

pertimbangan terakhir bagi mereka. (Sarah, 2002) 

 

1.6. Penelitian Sebelumnya 

Sitti hajar, Made Susilawati, D.P.E. Nilakusmawati dalam penelitiannya 

yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa 

Dalam Memilih Rumah Kost memiliki tujuan mengetahui  faktor-faktor apa  

saja yang  memengaruhi  keputusan mahasiswa  dalam  memilih  rumah 

kost.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer, yang diperoleh dari hasil  

penyebaran  kuesioner  yang  merupakan  data  persepsi mahasiswa dalam 

memilih rumah kost. Teknik  pengambilan  sampel yang  digunakan adalah 

metode purposive  sampling, dengan sampel  penelitian adalah  mahasiswa 

Universitas Udayana yang  tinggal di rumah kost di daerah Bukit Jimbaran 

dan Denpasar  yang masih aktif kuliah yaitu angkatan 2008-2011.  Dimensi  

faktor  yang  digunakan pada  penelitian  ini  yaitu:  faktor  referensi,  

citra/reputasi, keamanan, harga, lingkungan, pelayanan, fasilitas, dan lokasi. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis faktor. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa  faktor  paling dominan yang mempengaruhi keputusan 

mahasiswa dalam memilih  kost  adalah faktor lingkungan  kost  dengan 

nilai  eigen  yaitu 4,119 dan keragaman varian sebesar 19,613%. Nilai 

loading  factor  paling besar dalam faktor ini dimiliki oleh variabel 

lingkungan kost yang bersih yaitu sebesar 0,797. 

Mustika Sari Maulidah dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor 

Yang Dipertimbangkan Mahasiswa Dalam Memilih Tempat Kos memiliki 

tujuan untuk mengetahui perbedaan keputusan mahsiswa dalam memilih 

atempat kos berdasarkan bentuk fisi, harga, fasilitas, lokasi dan 

kenyamanan.  Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UPN 

“Veteran” Jawa Timur yang kos di daerak kampus, metode pengambilan 

sampel yang digunakan adalah Quota Sampling dimana pemilihan sampel 

secara tidak acak dapat dilakukan berdasarkan kuota untuk setiap kategori 

dalam suatu populasi target. Sedangkan pengambilan sampel pada penelitian 
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ini adalah 66 responden laki-laki dan 32 responden perempuan. Analisis 

yang digunakan adalah analisis diskriminan (untuk variabel pembeda).  

Hasil analisis diskriminan diperoleh persamaan D = -2.004 – 0.832 X1 + 

1.677 X2 – 0.585 X3 + 0.620 X4 – 0.285 X5. Berdasarkan uji f dsimpulkan 

bahwa Pada kesimpulan tidak terdapat perbedaan keputusan mahasiswa 

dalam memilih tempat kos berdasarkan pertimbangkan bentuk fisik, harga, 

fasilitas lokasi, dan kenyamanan. Hal ini dapat dilihat berdasakan nilai 

Wilks’ Lambda dimana nilai Sig. > 0.05. Hanya variabel harga saja yang 

mampu membedakan mahasiswa dalam pemilihan tempat kos. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai uji F yang nilai Sig. pada variabel harga kurang dari 0.05. 

 

1.7. Kerangka Penelitian 

Keberadaan kost menjadi sangat dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai 

tempat tinggal dan kost memiliki kriteria-kriteria yang berbeda sehingga 

mahasiswa mendapat pilihan dalam menentukan sesuai dengan 

keinginannya. Masalah yang timbul yaitu kurangnya informasi agihan dan 

profil kost sebagai panduan bagi mahasiswa dalam menentukan kost yang 

diinginkan. 

Pengusaha kost dalam membangun kostnya tentunya dengan harapan 

agar diminati oleh mahasiswa dalam berbagai golongan karena mahasiswa 

dalam memilih kost tentunya membawa kriteria masing-masing sesuai 

dengan latar belakang keluarganya. Masalah yang timbul yaitu belum 

pernah ada analisis tentang kecenderungan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam memilih kost untuk menjawab kebutuhan 

pengusaha kost dalam perencanaan pembangunan kostnya. 

Kedua masalah tersebut membangun pemikiran penulis untuk 

melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui agihan dan profil 

kost serta menganalisis kecenderungan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS) dalam memilih kost di lingkungan sekitar 

kampus.  
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Inventarisasi data merupakan kegiatan mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan untuk penelitian ini. Data – data yang dibutuhkan untuk 

mengetahui agihan dan profil kost yaitu menggunakan teknik penginderaan 

jauh untuk sebaran keruangannya dan survey untuk mengetahui profilnya. 

Survey profil kost dilakukan secara menyeluruh pada setiap kost yang ada. 

Data yang dibutuhkan untuk menganalisis kecenderungan mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam memilih kost dilakukan 

dengan cara survey dengan mengambil sampel dan dilakukan dengan teknik 

purpose sampling. 

Analisis kecenderungan mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dalam memilih kost yaitu berdasarkan pendapatan keluarga yang 

dilihat dari alat transportasi yang digunakan kekampus dan uang saku yang 

diberikan orang tua. Dari landasan ini maka bisa diasumsikan ada tiga faktor 

mahasiswa dalam memilih kost, yaitu harga, aksesibilitas dan fasilitas yang 

ditawarkan. 

Daerah penelitian tidak menggunakan batas administrasi karena 

lingkungan sekitar kampus UMS terdiri dari dari beberapa daerah 

administrasi desa dari beberapa kecamatan yang jika dipilih salah satunya 

tidak akan bisa menjawab tujuan dari penelitian ini sehingga pada penelitian 

ini digunakan teknik buffering point dari kampus 1 dan 2 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta sebagai pusatnya. Pemilihan penggunaan buffer 

point ini juga memperhatikan aksesibilitas sebagai salah faktor mahasiswa 

dalam memilih kost, salah satunya adalah akses ke kampus. Jarak buffer 

point yang digunakan adalah 1,5 km dari kampus. Jarak ini merupakan jarak 

yang ideal untuk menjawab tujuan penelitian ini, tidak terlalu jauh dan juga 

tidak terlalu dekat. Pada jarak yang lebih jauh dari jarak tersebut, 

pemanfaatan lahannya hanya permukiman warga yang tinggal di daerah 

tersebut, industri, perkantoran dan lahan pertanian (survey lapangan,2014). 

Jadi 1,5 km dari kampus dianggap jarak terjauh mahasiswa memilih kost 

secara umum, walaupun ada beberapa mahasiswa memilih kost yang lebih 

jauh dari jarak tersebut. 
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Penginderaan jauh dalam penelitian ini memiliki peranan penting 

dalam membantu melihat sebaran kost sehingga peneliti mudah dalam 

membatasi antara pemanfaatan lahan satu dengan pemanfaatan lahan yang 

lain dan membatasi kost satu dengan kost yang lain. Sistem Informasi 

Geografis memiliki peranan sabagai alat untuk mempermudah pengerjaan 

analisis secara spasial dan teknik pembuatan peta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 : Diagram Alir Kerangka Pemikiran 

 

1.8. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis secara tersusun terdiri dari : 

1. Metode Penelitian 

Daerah Penelitian 
(Radius 1,5 km) 

Kebutuhan 
Mahasiswa 

Rumusan Masalah 

Agihan dan Profil 
Kost 

Tujuan 

Kebutuhan 
Pengusaha Kost 

Rumusan Masalah 

Kecenderungan 
Mahasiswa Memilih 

Kost 

Tujuan 

Inventarisasi Data Inventarisasi Data 

Data Mahasiswa dalam 
memilih kost 

berdasarkan pendapatan 
orang tua 

(Survey : teknik 
purposive sampling) 

Agihan Pemanfaatan Lahan 
Agihan Lokasi Kost 

Profil Kost 
(Data PJ dan Survey) 

Teknik Buffering Point 
(SIG) 

Agihan Kost Berdasarkan Aksesibilitas 
Agihan Kost Berdasarkan Harga 

Agihan Kost Berdasarkan Fasilitas 

Analisis Kecenderungan Mahasiswa 
dalam Memilih Kost 
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Penelitian ini menggunakan metode sensus. Penggunaan metode ini 

dikarenakan keseluruhan objek penelitian diamati. Objek pada penelitian 

ini adalah kost dan mahasiswa UMS. Kost yang dipilih hanya kost yang 

berada di lingkungan sekitar kampus 1 dan kampus 2 UMS. Sedangkan 

mahasiswa yang dipilih adalah mahasiswa yang bertempat tinggal di kost 

pada karakteristik kost yang berbeda. Metode penelitian ini dibantu 

dengan kegiatan survey (pengamatan lapangan) dan penggunaan data 

penginderaan jauh serta sistem informasi geografis untuk analisis 

spasialnya agar lebih cepat. Survey dilakukan untuk mendapatkan 

informasi-informasi terkait dengan kost dan data mahasiswa dalam 

memilih kost. 

2. Penentuan daerah penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan sekitar kampus UMS 

(Universitas Muhammadiyah Surakarta). Batas daerah penelitian tidak 

menggunakan batas administrasi melainkan menggunakan radius. Ada 

dua pusat yang dijadikan dasar penentuan radius, yaitu di kampus 1 dan 

kampus 2 UMS. Jarak yang dipilih untuk daerah penelitian yaitu 1,5 km 

dari satu pusat yang dipilih di tengah-tengah antara kampus 1 dan 

kampus 2 yaitu di perempatan Gonilan. Penetuan cakupan daerah 

penelitian ini menggunakan salah satu tool analisis SIG yaitu buffer. 

Software yang digunakan adalah ArcGIS 9.3 dan di dalam software ini 

proses buffer dapat ditemukan di ArcToolBox.  

Daerah penelitian memiliki luas 7.067.959 m2 yang secara 

administrasi terbagi menjadi 11 desa, yaitu Gajahan, Gonilan, 

Karangasem, Pajang, Jajar, Blulukan, Pabelan, Makamhaji, Purbayan, 

Gumpang dan Ngadirejo, secara administrasi Kecamatan terbagi menjadi 

4, yaitu Kartasura, Serengan, Colomadu dan Baki dan secara administrasi 

kabupaten terbagi menjadi 2, yaitu Kota Surakarta dan kabupaten 

Sukoharjo. 
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3. Metode Sampling 

Metode sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling, 

yaitu sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Metode sampel 

ini digunakan pada saat pengambilan responden mahasiswa. Mahasiswa-

mahasiswa yang dipilih adalah mahasiswa yang bertempat tinggal di kost 

dengan karakteristik yang berbeda berdasarkan aksesibilitas, harga dan 

fasilitas. 

Penentuan jumlah sampel minimal menggunakan Rumus Slovin 

seperti berikut :  

n = 
�

�� ���
 

 

Dimana : 

n : Jumlah sampel minimal 

N: Jumlah populasi 

α: 0,05 untuk N = 1000 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Agihan Pemanfaatan Lahan 

Data ini diperoleh dari hasil penyadapan informasi keruangan data 

penginderaan jauh. Data penginderaan jauh yang dibutuhkan adalah 

data penginderaan jauh yang memiliki resolusi spasial yang tinggi 

karena penelitian ini tergolong penelitian skala detail. Klasifikasi 

pemanfaatan lahan yang digunakan adalah klasifikasi dari Pemerintah 

Daerah (PEMDA) dengan modifikasi, yaitu sebagai berikut : 

1. Permukiman : 

1.1.Pola teratur 

1.2.Tidak teratur 

1.3.Khusus 

1.3.1. Istana 

1.3.2. Rumah bangsawan 
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1.3.3. asrama 

2. Perdagangan: 

2.1.Pasar 

2.2.Pusat Perbelanjaan 

2.3.Pertokoan 

2.4.Rumah makan 

2.5.Apotek 

3. Pertanian 

3.1.Sawah 

3.2.Tegalan 

3.3.Kebun bibit 

4. Industri 

4.1.Pabrik 

4.2.Pembangkit listrik 

4.3.Batik 

4.4.Gudang 

5. Transportasi 

5.1.Jalan raya 

5.2.Rel KA 

5.3.Stasiun 

5.4.Terminal 

6. Jasa 

6.1.Kelembagaan 

6.1.1. Kantor 

6.1.2. Bank 

6.1.3. Rumah sakit 

6.1.4. Sekolah 

6.2.Non Kelembagaan 

6.2.1. Tukang cukur 

6.2.2. Tukang sepatu 

6.2.3. Bengkel 
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6.2.4. Penjahit 

6.2.5. Dokter 

6.2.6. Laundry 

7. Rekreasi 

7.1.Lapangan olahraga 

7.2.Gedung olahraga 

7.3.Stadion 

7.4.Kebun binatang 

7.5.Kolam renang 

7.6.Tempat kemah 

7.7.Tempat pertunjukan 

8. Tempat ibadah 

8.1.Masjid 

8.2.Gereja 

8.3.Klenteng 

9. Lain-lain 

9.1.Kuburan 

9.2.Lahan kosong 

9.3.Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

 

b. Data Agihan Lokasi Kost 

Data ini diperoleh dari hasil turunan dari agihan pemanfaatan lahan 

yang berupa bangunan, namun karena tidak semua bangunan adalah 

kost-kostan maka dibantu dengan survey lapangan. Survey lapangan 

yang dilakukan menyeluruh pada semua objek bangunan yang ada di 

daerah penelitian. 

c. Data primer profil kost 

Data ini diperoleh dengan cara membagikan kuisioner pada pemilik 

kost atau seseorang yang diberi tanggung jawab oleh pemilik kost 

untuk menjaga kost tersebut. Data profil kost yang ingin diperoleh 

yaitu : 
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- Nama kost 

- Nama pemilik kost (contact person) 

- Jenis kost (untuk mahasiswa, mahasiswi atau bisa campur) 

- Jumlah kamar 

- Jumlah mahasiswa UMS 

- Ukuran kamar 

- Fasilitas di dalam kamar (tempat tidur, kasur, meja belajar, lemari, 

kipas, AC, kamar mandi, TV dan fasilitas lainnya) 

- Fasilitas di luar kamar (wi-fi, tempat parkir, TV, kamar mandi, 

tempat menjemur pakaian, ruang tamu, dapur, tempat parkir, 

musholla dan fasilitas lainnya) 

- Harga 

- Peraturan (jam malam, sistem pembayaran) 

- Keamanan dan kenyamanan (penjaga kos, kebersihan, lokasi parkir 

kendaraan, ruang berkumpul, ventilasi dll) 

- Program keislaman yang dilaksanakan di kost seperti mengaji 

bersama, sholat berjama’ah, kajian Al-Qur’an dan kitab, pertemuan 

rutin keislaman dll 

Informasi keislaman yang diperoleh hanya digunakan untuk 

menggambarkan kualitas atau tingkat norma agama di kost tersebut. 

Informasi ini akan dianalisis pada bagian profil kost saja, namun 

untuk hasil akhir tidak dianalisis karena variabel ini tidak sesuai 

dengan dasar penentuan variabel analisis (pendapatan orang tua). 

d. Agihan kost berdasarkan aksesibilitas 

Data ini diperoleh dari hasil analisis spasial data agihan kost dengan 

aksesibilitas. Aksesibilitas yang dimaksud adalah jarak kost dengan 

kampus, dan jarak kost dengan jalan utama. Asumsi yang digunakan 

adalah semakin dekat dengan kampus dan jalan utama maka 

aksesibilitasnya baik. Jalan utama dipilih sebagai faktor aksesibilitas 

baik karena di sepanjang jalan tersebut dipinggirnya terdapat fasilitas 

yang dibutuhkan oleh mahasiswa seperti pertokoan, foto copy, 
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laundry, toko buku, rumah makan (warung), bengkel dan lain-lain. 

Klasifikasi yang digunakan untuk membedakan kost hanya dua, yaitu 

baik dan buruk. Untuk kost yang aksesibilitasnya baik yaitu yang 

berada di jarak < 500 m dari kampus dan < 50 m dari jalan utama. 

Untuk kost yang aksesibilitasnya buruk yaitu yang berada di jarak > 

500 m dari kampus dan > 50 m dari jalan utama. Pemilihan jarak 

tempuh ini didasarkan pada orang Indonsia jarak tempuh nyaman bagi 

pedestrian berkisar ±400m dan jarak tempuh yang dianggap 

menyenangkan (santai) adalah < 455 m. 

(furuhitho.staff.gunadarma.ac.id) 

 

e. Agihan kost berdasarkan harga 

Data ini diperoleh dari hasil analisis spasial data agihan kost dengan 

harga. Informasi harga kost diperoleh dari hasil data profil kost, yang 

kemudian di klasifikasikan berdasarkan harga rata-rata. Klasifikasi 

kost berdasarkan harga juga dibedakan menjadi dua, yaitu murah dan 

mahal. Klasifikasi kost dengan harga murah yaitu jika berada di 

bawah rata-rata harga kost yang ada dan klasifikasi kost dengan harga 

mahal jika berada di atas rata-rata harga kost yang ada. 

 

f. Agihan kost berdasarkan fasilitas 

Data ini diperoleh dari hasil analisis spasial data agihan kost dengan 

fasilitas yang ditawarkan oleh pemilik kost. Klasifikasi kost 

berdasarkan fasilitas juga dibedakan menjadi tiga, yaitu tidak lengkap, 

lengkap dan mewah. Fasilitas standart yang ditawarkan oleh pemilik 

kost secara umum biasanya yaitu tempat tidur (kasur atau tanpa 

kasur), meja belajar, kursi dan lemari. Kost yang fasilitasnya kurang 

dari fasilitas standart tersebut digolongkan tidak lengkap. Kost yang 

fasilitasnya sama dengan standart digolongkan lengkap. Kost yang 

fasilitasnya lebih dari standart digolongkan mewah. 
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g. Agihan kost berdasarkan keamanan 

Data ini diperoleh dari hasil analisis spasial data agihan kost dengan 

data keamanan yang meliputi, tersedianya penjaga kost dan 

tersedianya gerbang luar yang menjamin keamanan kost. Kost yang 

memiliki salah satu dari kedua variabel tersebut dikategorikan aman 

dan jika tidak memiliki dari salah satu variabel diatas dianggap tidak 

aman. 

h. Agihan kost berdasarkan kenyamanan 

Data ini diperoleh dari hasil analisis spasial data agihan kost dengan 

data kenyamanan seperti kebersihan, ventilasi dan ruang berkumpul 

(taman dan sarana olahraga). Ada tiga kategori kost berdasarkan 

kenyamanan. Tidak nyaman jika kebersihannya tidak terjaga dan 

tidak memiliki ventilasi, meskipun ada raung berkumpul, nyaman 

jika kebersihannya terjaga dan memiliki ventilasi dan sangat nyaman 

jika kebersihannya terjaga, memiliki ventilasi dan memiliki ruang 

berkumpul (taman atau sarana olahraga).  

i. Data primer tentang informasi mahasiswa dalam memilih jenis kost 

Data ini digunakan untuk menganalisis kecenderungan mahasiswa 

UMS dalam memilih kost. Informasi-informasi yang diperlukan 

tentang mahasiswa sebagai koresponden adalah: 

- Nama mahasiswa 

- Angkatan 

- Daerah asal 

- Fakultas 

- Alat transportasi ke kampus 

- Alasan memilih kost yang ditempati saat ini 

- Siapa yang memberikan informasi kost yang ditempati saat ini 

- Berniat pindah atau tidak, kalau iya mengapa dan di mana 

- Jenis kost yang diinginkan pertama kali saat masuk kuliah 

- Uang saku yang diberikan oleh orang tua 
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Mahasiswa juga diminta untuk memilih satu variabel yang paling 

disukai, antara variabel harga, variabel aksesibilitas, variabel 

kenyamanan, variabel fasilitas, variabel keamanan dan variabel 

lingkungan. Informasi ini digunakan untuk menganalisis 

kecenderungan mahasiswa UMS dalam memilih kost. 

5. Metode Analisis 

Analisis spasial yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

analisis geografinya adalah overlay yaitu menggabungkan data-data 

spasial kost yang meliputi agihan kost berdasarkan jenis kost 

(perempuan, laki-laki, campur), fasilitas, harga, kenyamanan dan 

aksesibilitas untuk mendapatkan agihan kost yang paling ideal untuk 

mahasiswa perempuan dan untuk mahasiswa laki-laki. Keamanan dan 

lingkungan tidak digunakan dalam analisis ini karena secara keamanan 

kost di lingkungan kampus UMS dianggap aman semua, sedangkan 

lingkungan, secara spasial tidak bisa dianalisis karena sifatnya terlalu 

subjektif (baik menurut mahasiswa a belum tentu baik menurut 

mahasiswa b, begitu pula sebaliknya). 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan 

mahasiswa dalam memilih kost yang sesuai dengan keinginannya. 

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif berdasarkan 

pendapatan orang tua yang digambarkan oleh uang saku yang diberikan. 

Tingkatan uang saku yang diberikan oleh orang tua dikelaskan sebagai 

berikut : 

 

Tabel 1.2 : Tabel Tingkatan Banyaknya Uang Saku Mahasiswa UMS 

Kelas Kriteria Uang saku 
I Mewah >Rp.1.500.000,- 
II Sangat Tinggi >Rp.1.250.000 – Rp.1.500.000 
III Tinggi >Rp.1.000.000 – Rp1.250.000 
IV Sedang >Rp.750.000 – Rp.1.000.000 
V Rendah >Rp.600.000 – Rp.750.000 
VI Sangat Rendah <Rp.600.000 

 
Sumber : Uang saku mahasiswa perbulan, 201 
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Analisis kuantitatif dilakukan dengan tabel matriks seperti dibawah ini : 

 

Tabel 1.3 : Tabel matriks analisis untuk menghitung kecenderungan mahasiswa 
UMS dalam memilih kost yang diinginkan 

 
Kelas 

uang saku 
Variabel 

Harga Akses Kenyamanan Fasilitas Keamanan Lingkungan 
I       
II       
III       
IV       
V       
VI       

Total       
Persentase       

 

Kolom tersebut diisi dengan jumlah mahasiswa dalam memilih variabel 

yang paling diutamakan berdasarkan uang saku yang diberikan. Setelah 

di totalkan dan dihitung persentasenya, tentunya kecenderungan 

mahasiswa dalam memilih kost bisa diketahui variabel apa yang paling 

diinginkan dari variabel-variabel yang lain. Metode deskriptif adalah cara 

penulis menjelaskan hasil analisis kuantitatif secara verbal. 

 

Urutan setiap kegiatan dalam penelitian ini digambarkan dalam diagram 

alir penelitian pada Gambar 1.4 pada halaman 29. 
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Gambar 1.4 : Diagram Alir Penelitian 
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1.9. Batasan Operasional 

Aksesibilitas : adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu 

objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut 

diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum 

lainnya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Aksesibilitas) 

Buffer : salah satu fasilitas pada perangkat lunak GIS yang memungkinkan 

kita membuat suatu batasan area tertentu dari obyek yang diinginkan 

(http://yuliesugiarti.wordpress.com) 

Fasilitas : Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 

melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Sesuatu yang dapat memudahkan dan 

melancarkan suatu usaha tersebut biasanya berupa benda – benda atau uang. 

(staff.uny.ac.id/sites/default/files/modul%20manajemen%20fasilitas.doc ) 

Harga :  adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau 

barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi 

seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Harga) 

Kecenderungan memilih : kecondongan dalam memilih sesuatu diantara 

pilihan-pilihan yang ada 

Kost : Tempat tinggal sementara bagi mahasiswa selama studinya 

berlangsung 

Mahasiswa : Seseorang yang secara administratif terdaftar di universitas, 

akademi atau institusi (http://lutfichakim.blogspot.com, 2014) 

Pemanfaatan lahan : sejumlah pengaturan, aktivitas, dan input yang 

dilakukan manusia pada tanah tertentu (http://id.wikipedia.org) 

Pendapatan orang tua : Pendapatan keluarga adalah segala bentuk balas 

karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas sumbangan 

seseorang terhadap proses produksi (T. Gilarso (1992: 63), dalam 

http://eprints.uny.ac.id) 

Preferensi : Konsep yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi. 

Ini mengasumsikan pilihan ralitas atau imajiner antara alternatif-alternatif 

dan kemungkinan dari pemeringkatan alternatif tersebut, berdasarkan 
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kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan, kegunaan yang ada 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Preferensi) 

Profil : keadaan atau potensi dan gambaran yang ada dalam diri seseorang 

atau sesuatu 

Radius : sebuah lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat 

lingkaran dengan satu titik pada lingkaran tersebut. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Radius) 

Sosial : aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan 

sosialnya (http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial) 

Spasial : hal yang berkaitan dengan keruangan, memiliki referensi ruang 

kebumian (georeference) (http://id.wikipedia.org/wiki/Spasial) 

Sosio-Spasial : jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

yang mencakup hal yang sifatnya sosial dalam kost yaitu fasilitas kost, 

harga kost, kenyamanan kost, keamanan kost dan lingkungan kost dan 

sifatnya keruangan (spasial) yaitu aksesibilitas yang dalam hal ini dinilai 

berdasarkan jarak antara kost dengan kampus dan jarak kost dengan jalan 

utama 
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