
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Di era seperti saat ini setiap individu dalam pemenuhan kebutuhannya tidak 

akan pernah terlepas dari aktivitas ekonomi, salah satunya konsumsi barang dan 

jasa. Konsumsi merupakan kegiatan belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh 

individu maupun rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari 

orang-orang yang melakukan pembelanjaan tersebut atau juga pendapatan yang 

dibelanjakan. Menurut tingkat intensitas kegunaannya, kebutuhan individu terdiri 

dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan 

yang harus atau wajib terpenuhi, artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, 

maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Menurut ILO 

(International Labour Organization) bahwa kebutuhan primer adalah kebutuhan 

fisik minim masyarakat, berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok setiap 

masyarakat, baik masyarakat kaya maupun miskin. Kebutuhan sekunder adalah 

kebutuhan yang sifatnya melengkapi kebutuhan primer dan kebutuhan ini baru 

terpenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan tersier timbul setelah 

kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Pada umumnya kebutuhan tersier ini 

disebut kebutuhan mewah, karena pemenuhan kebutuhannya tertuju pada barang-

barang mewah yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi. 

Bagi setiap individu kebutuhan yang sangat penting untuk segera terpenuhi 

adalah tempat tinggal atau rumah. Selain kebutuhan makan, rumah atau tempat 



tinggal merupakan kebutuhan primer bagi setiap individu termasuk calon 

mahasiswa. Di Indonesia, banyak ditemukan pelajar yang setelah lulus dari SMA 

atau yang sederajat melanjutkan sekolah diluar kota, bahkan ada yang diluar 

provinsi atau juga pulau. Pilihan untuk melanjutkan studi diliuar daerah 

berdasarkan beberapa alasan, antara lain karena fakultas atau jurusan yang 

diinginkan dan sesuai dengan minat dan bakat tidak terdapat di daerah asal, atau 

pun karena beasiswa yang diterima mengharuskan untuk melanjutkan studi di 

universitas yang ditentukan oleh penyedia beasiswa. Salah satu perguruan tinggi 

yang ada di Kota Tasikmalaya adalah Universitas Siliwangi yang berlokasi di Jalan 

Siliwangi, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Terdapat beberapa 

fakultas yang ada di Universitas Siliwangi, salah satunya adalah Fakultas Ekonomi. 

Sebagian besar mahasiswa Fakultas Ekonomi berasal dari luar daerah yang 

mengharuskan mereka memiliki tempat tinggal di Kota Tasikmalaya. Namun, 

keterbatasan sarana yang disediakan oleh pihak kampus menjadikan mahasiswa 

yang berasal dari luar daerah kesulitan dalam hal tempat tinggal. Maka dari itu 

diperlukannya sebuah tempat tinggal sementara atau sering kali disebut dengan 

rumah kos, rumah kos adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau 

tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode 

tertentu (wikipedia), biasanya sewa kamar dilakukan selama kurun waktu satu 

tahun, namun seiring berjalannya waktu dan dengan adanya dampak kuliah daring 

yang mengharuskan mahasiswa kuliah dari rumah banyak mahasiswa yang keluar 

dari rumah kos untuk sementara waktu. Kebijakan rumah kos juga mengalami 

banyak perubahan dari yang tadinya hanya menerima sewa tahunan kini menjadi 



per bulan, hal tersebut di karenakan keadaan yang belum pasti kapan kuliah luring 

berjalan kembali sehingga persaingan dalam usaha rumah kos ini menjadi semakin 

ketat, dengan begitu mau tidak mau pemilik jasa rumah kos tersebut harus merubah 

kebijakan.  

Banyak faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam pemilihan rumah kos, 

diantaranya adalah faktor harga, fasilitas, lokasi dan informasi dari mulut ke mulut 

(word of mouth). Calon mahasiswa yang bukan penduduk dari kota perguruan 

tinggi tentunya menemui masalah utama yaitu dimana mereka akan tinggal selama 

mereka belajar diperguruan tinggi tersebut. Setelah menemui masalah tersebut 

mereka akan mulai mencari informasi tentang tempat tinggal sementara yang ada 

di sekitar perguruan tinggi, atau tempat tinggal sementara yang ada dikota tersebut. 

Hunian atau tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap 

mahasiswa karena di tempat tinggallah mereka dapat beristirahat setelah melakukan 

proses kegitan belajar selama dikampus ataupun setelah melakukan kegiatan 

lainnya. Dengan demikian mereka memerlukan tempat tinggal, apakah mereka 

memilih tinggal bersama keluarga bagi yang memiliki keluarga di kota tempat 

perguruan tinggi berada atau rumah kos yang sesuai dengan kebutuhan.  

Fungsi rumah kos ini yang menjadikan mahasiswa perantau lebih memilih 

alternatif rumah kos karena adanya pertimbangan hemat biaya dan waktu karen 

tempat yang dekat akan menjadi tujuan awal seseorang tersebut pindah. Rumah kos 

memiliki fungsi yang positif, yaitu tempat sebagai rumah sementara, tempat belajar, 

dan tempat beristirahat. Jika dikaitkan dengan fungsi rumah kos ditemukan 

beberapa fenomena pindahan rumah kos yang dilakukan oleh penyewa agar 



memperoleh rumah kos sesuai dengan yang diinginkan, ada beberapa faktor yang 

mungkin dapat dipertimbangkan oleh mahasiswa sebelum memutuskan rumah kos 

mana yang akan dipilih. Beberapa faktor tersebut diantaranya seperti, mahasiswa 

memilih rumah kos dengan memperhatikan perbandingan harga sewa, fasilitas yang 

disediakan oleh pemilik rumah kos, jarak rumah kos ke berbagai tempat seperti 

kampus, pusat perbelanjan dan tempat makan.  

 Harga sewa kos merupakan suatu hal yang menjadi pertimbangan dalam 

memilih rumah kos. Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran 

untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa. Menurut Kotler & Amstrong (2014) 

harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau jasa atau 

jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki 

atau menggunakan barang atau jasa. Pemilihan rumah kos akan disesuikan dengan 

penghasilan orang tua mereka, karena tidak semua orang tua mempunyai 

penghasilan yang tinggi atau mampu untuk membayar sewa rumah kos yang 

ditawarkan oleh pihak penyedia jasa. 

Fasilitas merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan 

perusahaan untuk saat ini dan masa yang akan datang, dimana fasilitas adalah 

sarana dan prasarana yang disediakan untuk dipakai atau dipergunakan serta 

dinikmati oleh konsumen, sebab dengan fasilitas yang baik dapat menimbulkan 

suatu tingkat keputusan yang tinggi dalam diri konsumen sehingga dapat 

mendorong konsumen untuk melakukan pembelian terhadap barang atau jasa tiap 

kali konsumen membutuhkannya. Menurut Sam Arianto (2012) fasilitas adalah 

segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu 



usaha, dapat berupa benda-benda maupun uang. Jadi fasilitas adalah segala sesuatu 

yang sengaja disediakan untuk dapat dinikmati agar memberikan kemudahan 

keamanan dan kenyamanan mahasiswa. 

Lokasi merupakan salah satu variabel yang sangat mempengaruhi 

mahasiswa dalam memilih rumah kos. Menurut Heizer & Barry (2015) lokasi 

adalah pendorong biaya dan pendapatan, maka lokasi seringkali memiliki 

kekuasaan untuk membuat strategi bisnis perusahaan. Sejalan dengan semakin 

menjamurnya bisnis atau usaha yang menawarkan produk atau jasa yang sejenis, 

perbedaan yang sangat tipis sekalipun pada lokasi dapat berdampak kuat pada 

pangsa pasar dan kemampulabaan sebuah usaha. Lokasi rumah kos yang strategis 

dan mudah dijangkau seperti dekat dengan kampus, tempat makan, warnet, 

fotocopy, shopping center, ataupun tempat-tempat hiburan lainnya merupakan hal 

yang akan menjadi pertimbangan mahasiswa.  

Komunikasi dari mulut ke mulut memang mempunyai pengaruh yang 

sangat besar kepada seseorang karena informasi yang didapat dianggap nyata dan 

jujur, seseorang cenderung lebih mempercayai informasi produk atau jasa yang 

mereka dengar dari teman, kerabat atau orang terdekat yang berpengalaman 

terhadap suatu produk atau jasa tersebut. Word of mouth atau komunikasi dari 

mulut ke mulut akan terjadi secara alami ketika orang menjadi pendukung suatu 

merek atau produk karena puas dengan produk yang dipakai atau dikonsumsinya 

dan memiliki hasrat atau keinginan yang muncul dari diri sendiri serta antusias 

untuk mengajak orang lain memilih tempat, produk ataupun jasa yang telah 

dipakainya atau bisa disebut sebagai Organic Word of Mouth.  



Mahasiswa baru yang sedang mencari rumah kos akan sangat terbantu dengan 

adanya referensi yang diberikan oleh teman atau kerabat yang sebelumnya 

bertempat tinggal di rumah kos pada lokasi tertentu. 

 Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah mahasiswa S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang memilih tinggal ditempat kos yang 

berjarak 1 km dari lingkungn kampus.  Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan terhadap beberapa orang mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Siliwangi ditemukan beberapa fenomena dari setiap variabel-variabel penelitian 

yang diangkat. Pada harga ditemukan fenomena bahwa harga yang diberikan atau 

ditetapkan tidak sesuai dengan kriteria tempat kos yang baik, karena seringkali 

harga sewa kamar kos yang mahal dan ukuran kamar yang kecil namun pemilik kos 

menetapkan jumlah orang yang menempati satu kamar kos melebihi kapasitas yang 

seharusnya. Pada fasilitas terdapat fenomena bahwa masih banyak tempat kos yang 

belum menyediakan fasilitas yang memadai seperti wifi dan fasilitas umum lainnya. 

Penetapan harga yang mahal namun fasilitas yang tidak lengkap juga menjadi 

sebuah pengaruh pada mahasiswa dalam memilih tempat kos. Mahasiswa sering 

mengeluh mengenai fasilitas yang menghambat mereka melakukan segala aktivitas, 

seperti susahnya air, biaya listrik dan uang kos yang terpisah sehingga mahasiswa 

harus mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk membayar listrik, tempat parkir 

yang tidak memadai dan tidak adanya fasilitas yang tersedia didalam kamar kos 

seperti kasur dan lemari.  

 



Dalam lokasi, peneliti melihat bahwa masih kurangnya tempat kos yang 

memadai di sekitar Universitas Siliwangi sehingga masih banyak mahasiswa yang 

bertempat tinggal jauh dari kampus, sehingga mahasiswa memerlukan kendaraan 

pribadi atau transportasi umum seperti ojek online untuk dapat sampai ke kampus. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui apakah selain dari 

faktor harga, fasilitas, lokasi terdapat faktor lain yang mempengaruhi mahasiswa 

dalam memilih jasa rumah kos. Penulis tertarik untuk mengambil variabel lain yaitu 

variabel word of mouth sebagai variabel independen yang diteliti. Oleh sebab itu, 

peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Harga, Fasilitas, Lokasi, dan 

Word Of Mouth Terhadap Minat Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dalam 

Memilih Jasa Rumah Kos di Lingkungan Universitas Siliwangi“. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah deikemukakan sebelumnya, 

dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1)  Bagaimana pengaruh harga, fasilitas, lokasi dan word of mouth secara parsial 

terhadap minat mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dalam memilih jasa rumah kos 

di lingkungan Universitas Siliwangi? 

2) Bagaimana pengaruh harga, fasilitas, lokasi dan word of mouth secara bersama 

sama terhadap minat mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dalam memilih jasa 

rumah kos di lingkungan Universitas Siliwangi? 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga, fasilitas, lokasi dan word of mouth secara 

parsial terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jasa rumah kos pada 

mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga, fasilitas, lokasi dan word of mouth secara 

bersama sama terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jasa rumah kos 

pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak 

langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai adanya wujud dalam 

penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan 

juga sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 

Satu (S1) dan dapat memberikan ilmu bagi peneliti. 

b. Bagi Universitas 

  Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi rujukan dan 

informasi bagi lingkungan akademika khususnya pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

c. Bagi Penyedia Jasa 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak penyedia jasa sebagai masukan 

yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan menetapkan kebijakan dalam 



upaya memenuhi kebutuhan para konsumen, serta menetapkan kebijakan dan 

strategi dibidang pemasaran untuk pengembangan peluang bisnis. 

d. Bagi Konsumen 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak mahasiswa dan calon 

mahasiswa sebagai konsumen untuk sebagai bahan referensi dalam memilih 

rumah kos. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi 

bagi pengembangan dan pemahaman yang lebih mendalam dan jelas mengenai apa 

saja faktor yang dapat berpengaruh terhadap keputusan dalam memeilih jasa rumah 

kos pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi di lingkungan Universitas Siliwangi. 

1.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di lingkungan Universitas 

Siliwangi Kota Tasikmalaya. 

1.5.2 Jadwal Penelitian 

 Jadwal penelitian ini dibuat dengan tujuan agar penelitian ini mampu 

menyelesaikan dengan matriks yang dibuat oleh peneliti dengan judul “Pengaruh 

Harga, Fasilitas, Lokasi dan Word of Mouth Terhadap Keputusan dalam Memilih 

Jasa Rumah Kos pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi”. 

 

 

 

 



Tabel 1.1 Matriks Jadwal Penelitian 

Keteran

gan 

Bulan/Tahun 2021-2022   

Okt Nov Des Jan Feb  Mar Apr Mei 
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usulan 
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n                                         
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n 
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