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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 Perantau adalah seseorang yang mencari tempat penghidupan di daerah lain 

yang bukan dari daerah asal orang tersebut (KBBI, 2015). Perantau juga sering 

dikaitkan dengan mahasiswa, karena mayoritas seseorang yang telah lulus dari SMA 

akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Universitas atau sekolah tinggi dan 

mereka akan lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan di luar dari daerah mereka 

masing-masing, hal ini juga terjadi di daerah kampus Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  

Banyaknya mahasiswa perantau di daerah kampus Universitas Muhammadiyah 

Surakarta membuat warga daerah sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta 

membuka peluang indekos baik itu di perkarangan rumah ataupun di tanah kosong yang 

akan dibangun khusus untuk membangun Indekos, Mahasiswa yang tinggal jauh dari 

rumah tentunya banyak mencari rumah sementara seperti kontrakan, Indekos, dan bisa 

juga tinggal dirumah keluarga yang berdomisili di sekitar kampus Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Indekos atau sering disebut kos-kosan adalah sejenis kamar sewa yang disewa 

(booking) selama kurun waktu tertentu. Umumnya booking kamar dilakukan selama 

kurun waktu satu tahun serta memiliki fungsi sebagai tempat tinggal sementara (Utomo, 

2009). Karena dari fungsi indekos ini yang menjadikan mahasiswa perantau lebih 
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memilih alternatif indekos karena adanya pertimbangan hemat biaya dan waktu karena 

tempat yang dekat akan tujuan awal seseorang tersebut pindah. 

 Untuk para mahasiswa yang memilih indekos tentunya memiliki banyak 

pertimbangan dalam pemilihan tempat tinggal sementara tersebut yang berfungsi 

sebagai rumah sementara yang terlindung dari panas dan dingin, tempat tinggal 

sementara ini jauh berbeda dari rumah yang ditempatkan oleh para mahasiswa, banyak 

dari mahasiswa memilih indekos berdasarkan beberapa faktor itu dari segi fasilitas, 

akses terdekat disekitar indekos, hal ini didukung oleh penelitian Hajar, Susilawati, dan 

Nilakusumawati (2012) menemukan terdapat tujuh faktor yang memengaruhi keputusan 

mahasiswa dalam memilih rumah kost adalah faktor lingkungan kos, harga sewa kos, 

fasilitas, referensi, lokasi, keamanan, pelayanan. Ketujuh faktor ini mampu menjelaskan 

keragaman dengan jumlah persentase komulatif sebesar 60,692%. Faktor paling 

dominan yang menentukan keputusan mahasiswa dalam memilih rumah kost yaitu 

faktor lingkungan kos. 

Berangkat dari hasil penelitian Hajar, Susilawati, dan Nilakusumawati diatas, 

peneliti mencoba untuk mencari variabel penentu dalam pemilihan indekos di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan metode observasi, wawancara serta 

survey dilapangan. Peneliti melakukan observasi dan wawancara di beberapa indekos di 

sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta serta ke beberapa mahasiswa 

perantau yang menyewa indekos, peneliti menemukan beberapa indikator tersendiri di 

masing-masing individu (individual differences) dalam pemelihan indekos tersebut 

seperti subjek A yang memilih indekos karena sudah merasa nyaman dimana teman-
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teman perkumpulannya berada dalam satu indekos yang sama selain hal tersebut subjek 

A menyatakan bahwa di indekos tersebut memiliki fasilitas yang menurut subjek sudah 

mencukupi seperti AC, ruangan yang luas, dan askses yang dekat dengan kampus. Lalu 

ada subjek B yang sudah tiga kali pindah indekos selama tiga tahun terakhir karena 

merasa tidak betah dengan tempat yang ditinggalkan terdahulu, subjek B mengatakan 

pernah mengalami kecurian di salah satu kost yang subjek tempati yang membuat 

subjek langsung mencari indekos lain yang menurut subjek ideal, lalu ada subjek C 

yang sudah kurang lebih 3 tahun menetap di salah satu indekos, subjek C mengatakan 

bahwa disini murah dan dekat dengan akses kampus, walaupun menurut subjek sendiri 

di kost tersebut lingkungannya kurang bagus karena subjek pernah mengalami 

kehilangan barang, namun kehilangan barang tersebut tidak lah parah, dan kondisi 

indekos yang mepet membuat subjek susah mencari akses internet karena susahnya 

sinyal yang didapatkan, kemudian subjek D yang sudah 3 kali pindah indekos 1 kali 

subjek memilih kontrakan selama 3 tahun, subjek D sering melakukan perpindahan 

karena kurang cocok dengan lingkungan indekos yang terlalu awal menutup gerbang 

dan kondisi subjek saat itu sering keluar malam karena banyaknya urusan, lalu subjek 

kembali memilih indekos karena mengalami kecurian pada saat di kontrakan, sedangkan 

untuk di indekos yang terakhir subjek pilih ini kurang nyaman karena tetangga indekos 

yang subjek rasa mengganggu lingkungan indekos tersebut dan panasnya kamar subjek 

pada saat siang hari karena langsung mengenai sinar matahari. Subjek E sudah dua kali 

pindah indekos selama 3 tahun, dikarenakan tidak cocok dengan penjaga indekos yang 

apabila sudah melampaui jam malam subjek selalu dimintai uang tergantung dari lama 
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keterlambatan subjek dan ruangan indekos yang terlalu sempit sehingga kurang leluasa 

dalam beraktivitas. 

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

menemukan bahwa kebingungan mahasiswa dalam memilih indekos yang dianggap 

ideal bagi mahasiswa, karena indekos seharusnya berfungsi sebagai rumah sementara 

yang akan ditempatkan mahasiswa selama melanjutkan studi yang dimana sebagai 

tempat belajar dan beraktivitas sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Hartono & 

Gianawati (2013) rumah kost memiliki fungsi yang positif, yaitu: Tempat sebagai rumah 

sementara, Tempat belajar, Tempat beristirahat. 

 Lalu peneliti juga melakukan survey lapangan untuk mengetahui pemilihan 

indekos di daerah sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta kepada mahasiswa 

perantau, mahasiswa perantau di Universitas Muhammadiyah Surakarta terdiri dari 

berbagai macam daerah di jawa dan luar jawa serta dibagi berdasarkan pemilihan harga 

indekos. Dari hasil survey yang dilakukan oleh peneliti dengan sebanyak 50 subjek 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan subjek dibagi menjadi dua 

yaitu Jawa dengan wilayah Boyolali, Klaten, Magetan, Bekasi, Tangerang, 

Karanganyar, Magelang sebesar 74% dan daerah luar Jawa dengan wilayah, 

Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan NTT sebesar 26%. di hasil survey tersebut 

ditemukan banyak varian harga dan peneliti membagi menjadi tiga kategori berdasarkan 

pilihan dari mahasiswa yang dihitung dari harga penyewaan indekos berdasarkan uang 

sewa pertahun, diantaranya : 
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Tabel 1. Harga Indekos Pertahun Berdasarkan Asal Regional 

 

Harga indekos pertahun 

Daerah 

Jawa Luar 

jawa 

Rp.1.000.000,00 – Rp. 2.000.000,00 diperoleh 18% 7 2 

Rp. 2.100.000,00 – Rp. 4.000.000,00 diperoleh 40% 14 6 

Rp. 4.000.000,00 > diperoleh 42% 16 5 

 

Peneliti juga melakukan survey untuk mengetahui variabel penentu mahasiswa 

dalam memilih indekos, ada empat macam variabel penentu yang didapatkan dalam 

pemilihan indekos, yaitu: (a.) jarak, berdasarkan daerah strategis dan dekatnya jarak 

kampus dari indekos, (b.) fasilitas, meliputi terpenuhinya kebutuhan mahasiswa seperti 

tempat tidur, dapur, wi-fi, AC, kamar yang luas, listrik, kamar mandi dan sebagainya, 

(c.) harga, yaitu kisaran harga yang lumayan bisa terjangkau bagi masing-masing 

individu, (d.) kenyamanan, mencakup keamanan dan ketentramannya indekos di 

ingkungan sekitar bisa dengan tetangga kos yang baik, peraturan yang jelas, dan pemilik 

indekos yang mengayomi. Berdasarkan survey indekos yang ditempati para mahasiswa 

pada kenyataannya didapatkan persentase yaitu, jarak sebesar 14%, yang memilih 

berdasarkan fasilitas sebesar 42%, dan memilih berdasarkan harga sebesar 26%, dan 

yang memilih berdasarkan kenyamanan sebesar 18%. sedangkan untuk survey indekos 

yang ideal menurut masing masing individu didapatkan hasil lebih mementingkan jarak 

sebesar 6%, yang melihat ideal berdasarkan fasilitas sebesar 48%, berdasarkan harga 

sebesar 14%, dan yang memilih berdasarkan kenyamanan sebesar 22%.  
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Dari data yang didapatkan untuk indekos yang ditempati mahasiswa saat ini 

berdasarkan urutan persentase yaitu 1. fasilitas, 2. harga, 3. kenyamanan, dan 4. jarak. 

Sedangkan data yang didapatkan untuk indekos yang ideal menurut masing-masing 

individu dengan urutan persentase yaitu 1. fasilitas, 2. kenyamanan, 3. harga, dan 4. 

jarak. Dari hasil yang dipaparkan terdapat perbedaan antara indekos yang ditempatkan 

mahasiswa dengan ideal sebuah indekos bagi mahasiswa yaitu pada kenyamanan dan 

harga. Berangkat dari dua variabel penentu inilah yang menjadi fokus peneliti apa yang 

membuat dua variabel ini berbeda posisi di ekspetasi dan kenyataan serta kenapa 

terdapat perbedaan antara ekspetasi dan kenyataan mahasiswa dalam memilih indekos. 

 Dari uraian diatas maka muncul pertanyaan penelitian tentang “bagaimana 

pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih indekos di daerah Universitas 

Muhammadiyah Surakarta ?” 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 Untuk memahami proses pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih 

indekos di daerah Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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C. Manfaat Penlitian 

 

1. Kegunaan dalam bidang teoritis 

 Memberikan gambaran kepada pengusaha indekos untuk memberikan 

kenyamanan yang ideal bagi mahasiswa. 

2. Kegunaan dalam bidang praktis 

 Memberikan pengetahuan tentang proses pengambilan keputusan kepada 

mahasiswa yang memilih indekos. 

  


