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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dalam perkembangannya, UISI telah mencapai tahun ke lima sejak 

pendiriannya pada tahun 2013 dengan status sebagai sekolah tinggi yang kemudian 

bertransformasi menjadi universitas. Perkembangan ini tentunya menjadi langkah 

awal UISI dalam menunjukkan komitmen dalam hal Pendidikan. Sampai saat ini, 

menurut data yang didapat dari Bagian Manajerial UISI tercatat sebanyak 142 

Pegawai UISI, diantaranya yaitu sebanyak 74 orang sebagai dosen, 38 orang 

sebagai tenaga kependidikan, 19 orang sebagai pelaksana (driver & Office Boy) dan 

11 orang sebagai satpam ( UISI, 2018). 

Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dari pegawai, UISI berencana  

membangun perumahan pegawai. Hal ini diharapkan untuk menjaga komitmen dari 

Pegawai UISI. Selain itu pembangunan perumahan Pegawai UISI ini nantinya dapat 

menjadi hak milik atas nama pribadi, karena saat ini kebutuhan perumahan pegawai 

masih dicukupi oleh Yayasan UISI yaitu Semen Indonesia Fondation (SMIF) yang 

bertempat di perumahan dinas karyawan PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tetapi 

jumlah perumahan yang dapat disediakan tidak sebanding dengan peningkatan 

jumlah pegawai yang semakin tahun akan bertambah sesuai dengan perkembangan 

kampus. Selain itu, status dari perumahan tersebut adalah sebagai pinjaman.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perumahan yang sesuai 

preferensi Pegawai UISI dengan merujuk pada Wardani,dkk (2016) yaitu ditinjau 

dari 6 faktor utama yang seringkali menjadi pertimbangan umum. Faktor tersebut 

diantaranya yaitu harga, lokasi, fasilitas, produk, faktor sosial dan pengaruh 

lingkungan. Menurut Kotler dan Armstrong (2014:76)  harga adalah jumlah yang 

harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk, dalam hal ini perumahan 

yang nantinya akan ditawarkan kepada Pegawai UISI dapat dibeli dengan cara 

cicilan atau tunai sehingga lebih mempermudah dalam pembelian. Lokasi adalah 

tempat usaha atau aktivitas usaha dilakukan. Lokasi yang strategis bertujuan untuk 
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memaksimalkan keuntungan dari lokasi baru perusahaan (Heizer & Render, 2015). 

Menurut Suyanto (2008) fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan 

dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun 

uang. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, dalam hal ini yaitu berupa tipe perumahan. Faktor sosial adalah 

bagaimana orang-orang disekitar konsumen mempengaruhi konsumen terhadap 

keputusan pembelian. Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2005) 

lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah 

laku makhluk hidup.  

Dari beberapa faktor pertimbangan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bobot prioritas dari masing-masing faktor menurut Pegawai UISI. 

Bobot yang telah didapatkan akan diolah menggunakan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Menurut Thomas L. Saaty dalam (Fahrozi, 2016) AHP 

adalah metode pengukuran melalui perbandingan berpasangan dengan 

menggunakan skala prioritas. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan 

masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. 

Hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang 

kompleks dalam suatu struktur multi level faktor, kriteria, sub kriteria dan 

seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternative. Penggunaan metode 

AHP pada penelitian ini hanya sebatas pada pencarian bobot prioritas sehingga 

dibutuhkan metode tambahan yaitu Weighted K-Nearest Neighbour yang nantinya 

akan mengklasifikasikan data preferensi konsumen dengan dikalikan nilai bobot 

tersebut sehingga hasil yang didapatkan akan masuk kedalam masing-masing kelas 

yang telah ditentukan nilai centroid nya. WKNN merupakan metode klasifikasi 

yang memberikan bobot terberat di tetangga terdekat dan bobot terkecil pada 

tetangga yang terjauh menurut fungsi jarak (Mukid, 2018). Hasil klasifikasi yang 

telah didapatkan akan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan spesifikasi 

perumahan sesuai dengan preferensi Pegawai UISI. Selanjutnya spesifikasi 

perumahan yang didapat akan digunakan untuk mencari kemiripan dengan 

perumahan yang ada di Kabupaten Gresik, sehingga hanya dibutuhkan 

pengkoordinasian dalam pembelian. Disisi lain, apabila tidak ditemukan 
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perumahan yang mirip dengan hasil klasifikasi maka dilakukan pembangunan  

perumahan yang sesuai dengan preferensi Pegawai UISI. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Setyawan (2014) membahas mengenai 

implementasi metode analytical hierarchy process dalam pendukung keputusan 

investasi perumahan berdasarkan lokasi. Pada penelitian ini faktor yang 

digunakan hanya satu faktor sehingga pada peneliti menambahkan faktor lain 

sebagai pengembangan. Selanjutnya penelitian oleh Indina (2018) membahas 

mengenai pendekatan weighted k-nearest neighbor dalam pengklasifikasian 

rumah kos berdasarkan preferensi mahasiswa UISI sedangkan penelitian ini, 

dilakukan inovasi yaitu perubahan pada obyek yang diteliti. Dari latar belakang 

dan penelitian yang telah ada, peneliti melakukan penelitian dengan judul yaitu:  

Pendekatan Weighted K-Nearest Neighbour Pada Klasifikasi Perumahan 

Berdasarkan Preferensi Pegawai UISI. Sehingga hasil dari klasifikasi ini dapat 

mengetahui preferensi Pegawai UISI terhadap kebutuhan perumahan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana analisa 

kesesuaian perumahan berdasarkan preferensi Pegawai UISI dengan faktor harga, 

lokasi, lingkungan, produk,fasilitas, sosial? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah  

1. Untuk mengetahui nilai bobot preferensi terhadap faktor harga, lokasi, 

lingkungan, produk,fasilitas, sosial berdasarkan preferensi Pegawai UISI dalam 

memilih perumahan. 

2. Untuk mengetahui spesifikasi perumahan yang dibangun sesuai dengan 

preferensi Pegawai UISI. 

3. Untuk mengetahui perumahan di Kabupaten Gresik yang sesuai dengan 

preferensi pegawai UISI. 
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini akan dibagi menjadi 2 bagian diantaranya 

yaitu: 

1.4.1. Batasan Penelitian 

Batasan pada penelitian ini yaitu : 

1. Pengambilan data responden hanya dilakukan pada Pegawai UISI. 

2. Total kelas (k) yang ingin dibentuk sebanyak lima kelas yaitu kelas 1, 

kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. 

3. Penentuan sampel responden menggunakan tingkat kepercayaan 

sebesar 95% dan nilai eror sebesar 5%. 

 

1.4.2. Asumsi 

Asumsi pada penelitian ini yaitu : 

1. Tidak ada penambahan/pengurangan pegawai UISI pada saat penelitian 

Tahun 2018/2019. 

2. Semua pegawai UISI membutuhkan tempat tinggal baru. 

 


