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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Gresik merupakan salah satu kota yang ingin mencetak generasi emas melalui 

pendidikan. Tercatat dalam situs resmi gresikkab.go.id terdapat 17 institusi 

pendidikan perguruan tinggi sejak tahun 1981, salah satunya yaitu Universitas 

Internasional Semen Indonesia (UISI). UISI kini memasuki tahun ke 5 semenjak 

berdirinya pada tahun 2013 dalam status awalnya yaitu sekolah tinggi, yang 

kemudian bertransformasi menjadi Universitas pada tahun 2015. Kehadiran UISI 

yang berada di Jalan Veteran lingkup kompleks Perumahan Dinas PT.Semen 

Indonesia tentunya memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekitar 

dengan menghadirkan peluang bisnis dibidang kos-kos an, baik pada masyarakat 

dekat kampus ataupun area lain sekitarnya.  

Dalam status pendirian UISI, jumlah mahasiswa berdasarkan data yang didapat 

dari gapura.uisi.ac.id tahun 2014 - 2017 sebanyak kurang lebih 1950 orang. Asal 

mahasiswa tersebut berasal dari berbagai daerah maupun pulau. Data mengenai asal 

mahasiswa menjelaskan bahwa mahasiswa yang berasal dari Gresik jumlahnya 

lebih dominan daripada mahasiswa yang dari luar Gresik. Meski demikian, menurut 

data yang didapat dari layanan kemahasiswan terdapat peluang yang dapat 

ditangkap oleh masyarakat sekitar untuk membangun bisnis kos-kosan sebesar 43% 

dari mahasiswa yang berasal dari luar Gresik. Bagi masyarakat yang menangkap 

peluang tersebut, tentunya mempersiapkan kos dengan berbagai pilihan fasilitas 

dengan variasi harga yang ditawarkan. Dalam realitanya, terdapat berbagai kendala 

yang dihadapi oleh Mahasiswa UISI perantauan ketika memutuskan untuk memilih 

kos tersebut, mulai dari faktor lokasi, kondisi, dan fasilitas (termasuk ukuran 

kamar) yang disediakan dengan variasi harga yang ditawarkan. Hal ini disebabkan 

karena faktor kenyamanan merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan, 

terutama bagi mahasiswa yang susah beradaptasi dengan kondisi baru.  
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Beberapa faktor kenyamanan yang harus dipertimbangkan dalam memilih kos 

diantaranya yaitu faktor lokasi kos; apakah berdekatan dengan lingkup kampus, 

keramaian kota, maupun pedagang makanan. Faktor kondisi kos; apakah kos 

tersebut merupakan bangunan lama atau baru, apakah terlihat bersih dan sehat 

(Filemon, 2016). Faktor fasilitas kos; yang selanjutnya dibedakan menjadi fasilitas 

pribadi dan fasilitas umum. Fasilitas pribadi adalah segala bentuk alat dan barang 

yang tersedia dan digunakan untuk kebutuhan pribadi seseorang, contohnya yaitu; 

tempat tidur, almari, satu set meja dan kursi, kamar mandi dalam, dan lain-lain. 

Sedangkan fasilitas umum adalah segala bentuk alat dan barang yang tersedia dan 

digunakan untuk kebutuhan bersama para pemegang kepentingan, contohnya yaitu; 

dapur, ruang TV, tempat parkir, ruang tamu, kamar mandi luar, WIFI, dan lain-lain. 

Terakhir yaitu faktor harga, menurut (Rasti, 2015) Harga sewa kos merupakan 

sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang 

maupun jasa, dalam hal ini harga sebagai penentu konsumen serta menunjukkan 

tingkat daya beli dari konsumen dalam menentukan keputusan pembelian terhadap 

sesuatu.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bobot nilai dan rangking terbaik 

dari rumah kos yang tersedia dengan metode AHP (Analytic Hierarchy Process). 

Selanjutnya bobot nilai tersebut akan dijadikan acuan dalam pengklasifikasian 

rumah kos dengan metode Weighted K-Nearest Neighbour, sehingga rumah kos 

yang memiliki kedekatan nilai akan diklasifikasikan kedalam suatu kelas dan 

didapatkan beberapa klasifikasi alternatif rumah kos. Menurut (Filemon, 2016) 

penentuan bobot prioritas AHP tidak dapat digunakan untuk permasalahan data 

yang tidak pasti dan adanya faktor subyektivitas dalam menentukan keputusan yang 

bersumber dari pernyataan pemikiran manusia.  

Penggunaan metode AHP yang telah memberikan hasil keputusan berupa 

rangking akan menjadi kurang efektif apabila rumah kos yang mendapatkan 

peringkat terbaik tidak lagi tersedia kamar kosong. Sehingga penggunaan metode 

Weighted K-NN bertujuan untuk mengoptimalkan pada kasus tersebut, dimana 

output dari metode ini adalah mengklasifikasikan beberapa kos kedalam beberapa 

kelas, sehingga ketika terdapat rumah kos yang tidak tersedia kamar kosong, 

terdapat alternatif lain yang masih tergolong dalam kelas sesuai karakteristik. 
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Klasifikasi dilakukan dengan dua cara, pertama yaitu klasifikasi berdasarkan 

masing-masing faktor yang berguna bagi mahasiswa dengan 1 faktor prioritas, 

kedua yaitu klasifikasi berdasarkan keseluruhan faktor (multi faktor) yang 

bertujuan bagi mahasiswa tanpa memprioritaskan salah satu faktor yang ada, tetapi 

dalam kenyataannya setiap orang memiliki penilaian terhadap masing-masing 

faktor, sehingga sesuai dengan metode Weighted K-NN dibutuhkan bobot penilaian 

terhadap empat faktor tersebut.  

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rasti, 2015 membahas mengenai 

pengaruh faktor lingkungan, harga, dan fasilitas terhadap keputusan konsumen 

dalam memilih rumah kos. Pada penelitian ini sebatas dilakukan pengujian terhadap 

ke empat faktor yang telah dipilih. Selanjutnya penelitian oleh Filemon, 2016 yang 

membahas mengenai pengambilan keputusan pada rumah kos dengan 

menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting) sehingga muncul satu 

rekomendasi kos terbaik, tetapi metode yang digunakan pada penelitian ini lebih 

mirip dengan pencarian bobot pada metode AHP, sehingga dibutuhkan 

pengembangan pada penelitian kali. Dari latar belakang dan penilitian yang telah 

ada, peneliti mendapatkan celah penelitian dengan judul yaitu: Pendekatan 

Weighted K-NN Dalam Pengklasifikasian Rumah Kos Berdasarkan Preferensi 

Mahasiswa UISI. Sehingga dari hasil penelitian, didapatkan klasifikasi rumah kos 

berdasarkan masing-masing faktor, hal ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa 

UISI lainnya dalam pemilihan rumah kos. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana mendapatkan kesesuaian faktor penting dalam pemilihan kos 

diantaranya lokasi, kondisi, fasilitas dan harga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan klasifikasi rumah kos berdasarkan lokasi yang tersedia. 

2. Menentukan klasifikasi rumah kos berdasarkan kondisi yang tersedia. 

3. Menentukan klasifikasi rumah kos berdasarkan fasilitas yang tersedia 

(termasuk ukuran). 
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4. Menentukan klasifikasi rumah kos berdasarkan harga yang tersedia. 

5. Menentukan klasifikasi rumah kos berdasarkan multi faktor  

6. Menentukan gap tingkat kepuasan mahasiswa. 

 

1.4 Ruang Lingkup Masalah 

1.1.1 Batasan Masalah 

Dalam pelaksanaan penelitian kedepannya, peneliti memberikan batasan 

agar penelitian ini terfokus dan jelas, batasan masalah tersebut diantaranya 

yaitu: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada rumah kos, dan bukan pada rumah 

kontrakan. Dimana rumah kos yang dimaksud yaitu untuk penyewaan 

setiap kamar bukan satu rumah keseluruhan. 

2. Penelitian dilakukan untuk mengetahui informasi pengambilan 

keputusan oleh Mahasiswa UISI. 

3. Indeks konsistensi yang digunakan dalam penelitian bobot prioritas 

yaitu penilaian responden dengan Consistency Index (CI) maksimal 

20% 

1.4.1 Asumsi Dalam Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian kedepannya, peneliti memberikan asumsi 

agar penelitian ini tetap dapat dijalankan, asumsi tersebut diantaranya yaitu: 

1. Sampel rumah kos merepresentasikan populasi rumah kos yang ada. 

2. Mahasiswa yang domisilinya berjarak lebih dari sama dengan 30 km 

dari lokasi kampus dianggap membutuhkan tempat kos. 

 


