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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang Masalah  

Perhatian pemerintah yang makin baik terhadap dunia pendidikan 

mampu mengubah paradigma masyarakat berkenaan dengan pendidikan 

tersebut. Perubahan paradigma tersebut ditandai dengan makin tingginya 

jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan pada institusi pendidikan 

di Purwokerto. Purwokerto hingga saat ini masih menjadi salah satu 

daerah tujuan utama tempat untuk mendapat pendidikan yang berkualitas 

di Indonesia. Beragamnya institusi pendidikan di Purwokerto memberikan 

pengaruh yang paling utama bagi perkembangan ini. Berkenaan dengan 

eksitensi universitas atau sekolah tinggi di kota tersebut, banyak 

masyarakat yang menempuh pendidikan dalam upaya meningkatkan 

sumber daya mereka. Universitas Muhammadiyah Purwokerto misalnya, 

yang memiliki berbagai jurusan dan program studi dari masing-masing 

fakultasnya setiap tahun mampu menarik para mahasiswa sebanyak lebih 

dari dua ribu mahasiswa baru. Begitu pula, institusi pendidikan swasta 

lainnya.  

Banyaknya kehadiran mahasiswa baru dan lama di Kota 

Purwokerto menumbuhkan peluang usaha, misalnya jasa loundry, rumah 

makan, warnet, fotocopy, salon, catering, pebisnis properti kos atau 

Rumah kos. Di antara peluang bisnis yang ada, bisnis rumah kos salah 
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satunya yang sedang menjamur di kota Purwokerto. Banyak para pebisnis 

yang membangun rumah untuk jasa layanan rumah kos bagi mahasiswa. 

Setiap  orang  memiliki  preferensi  yang  berbeda  dalam  hal  

memilih  tempat tinggal.  Demikian  juga  para  mahasiswa  dalam  

memilih  rumah kos. Banyak  hal yang menjadi pertimbangan dalam 

memilih kos misalnya ada yang memilih kos dengan lokasi yang strategis 

seperti dekat dengan kampus, tempat makan, warnet, fotocopy,  shoping  

center,  ataupun  tempat-tempat  hiburan  lainnya.  Ada  yang memilih kos 

dengan lingkungan  yang mendukung  dan kondusif untuk  belajar atau ada 

juga  yang  lebih suka keramaian. Selain itu harga sewa dan  fasilitas kos 

juga menjadi pertimbangan mahasiswa dalam memilih rumah kos.   

Meningkatnya jumlah mahasiswa Universitas Muhamadiyah 

Purwokerto pada tahun 2015 yang diambil dari www.ump.ac.id berjumlah 

lebih dari 10.000 mahasiswa, sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

Harapan Bangsa sebanyak 1000 mahasiswa yang diperoleh dari 

www.shb.ac.id, yang memicu terjadinya persaingan rumah kos di 

Kecamatan Kembaran. Melihat semakin banyaknya rumah kos yang  

dibangun  di  sekitar  kampus,  dan  pertimbangan  bahwa  tinjauan 

terhadap rumah kos yang ingin ditempati sangat penting dilakukan, 

terutama terkait  dengan lokasi, fasilitas , harga dan kenyamanan 

pelanggan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan terjadinya persaingan 

yang ketat pada bisnis jasa rumah kos. Hal ini membuat para pemilik 

rumah kos bersaing untuk memberikan jasa yang terbaik supaya para 
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penggunanya tidak berpindah ke rumah kos yang lain. lokasi, fasilitas, dan 

harga akan mempengaruhi kepuasan pelanggan, dimana semakin baik 

ketiga faktor di atas, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan dari 

pelanggan. Sebaliknya, apabila ketiga faktor di atas dan kepuasan 

pelanggan rendah, maka tingkat perpindahan pelanggan akan semakin 

meningkat. Perpindahan perilaku pindah merupakan konsep yang bertolak 

belakang dengan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, pemilik kos 

sebaiknya mengurangi tingkat perpindahan pengguna rumah kosnya. 

Penelitian mengenai perpindahan pelanggan telah banyak diteliti 

sebelumnya.  

Oldy Ardhana (2010) meneliti tentang analisis pengaruh kualitas 

pelayanan, harga dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan (studi pada 

bengkel caesar semarang). Variabel yang digunakan antara lain Kualitas 

pelayanan, harga, lokasi dan kepuasan pelanggan. Dari hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif harga terhadap 

kepuasan pelanggan. Hal ini dapat diartikan bahwa jika harga terjangkau 

maka kepuasan pelanggan akan meningkat, sedangkan lokasi  berpengaruh 

secara positif  terhadap kepuasan pelanngan. Prasetio, Ari  (2012) juga 

mengungkapkan bahwa harga memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pada PT. TIKI cabang Semarang  dalam 

jurnanya yang berjudul “pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap 

kepuasan pelanggan”. Selanjutnya Sofyan, Indra et al (2013) juga 

melakukan penelitian tentang pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan 
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terhadap loyalitas, melalui kepuasan konsumen sebagai variabel 

Intervening pada star clean car wash Semarang. Hasil penelitian tersebut 

adalah fasilitas berpengaruh positif  dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Artinya apabila fasilitas baik maka kepuasan konsumen juga 

akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Apabila fasilitas menurun maka 

kepuasan konsumen juga akan menurun.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Nelloh dan Liem (2011) yang melakukan analisis perpindahan 

pelanggan pengguna jasa layanan rumah kos di Siwalankerto: perspektif  

kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Variabel bebas yang digunakan 

adalah kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Sedangkan variabel 

terikatnya adalah perpindahan pelanggan. Dari Pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan variabel 

kepuasan pelanggan berpengaruh negatif pada perpindahan pelanggan. 

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah 

populasi yang digunakan, peneliti terdahulu meneliti di Siwalankerto 

sedangkan penelitian ini di Kecamatan Kembaran. Perbedaan lainya 

adalah terletak pada variabel independen, pada penelitian terdahulu 

menggunakan variabel kualitas layanan sedangkan pada penelitian ini saya 

mengganti kualitas layanan dengan variabel lokasi, faslitas dan harga.  
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Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka dilakukan 

penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS PERPINDAHAN 

PELANGGAN PENGGUNA JASA LAYANAN RUMAH KOS DI 

KECAMATAN KEMBARAN PERSPEKTIF LOKASI, FASILITAS, 

HARGA DAN KEPUASAN PELANGGAN”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam bisnis jasa rumah kos, Rumah kos dituntut untuk secara 

konsisten melakukan pelayanan yang berkualitas agar pelanggan merasa 

tertarik dan tidak berpindah ke rumah kos lain karena merasa puas telah 

menggunakan jasa yang di berikan rumah kos. Berdasarkan uraian dalam 

latar belakang masalah maka permasalahan yang dirumuskan adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah Lokasi, Fasilitas dan Harga berpengaruh positif secara 

simultan terhadap Kepuasan Pelanggan pengguna rumah kos di 

Kecamatan Kembaran? 

2. Apakah Lokasi berpengaruh positif secara parsial terhadap Kepuasasn 

Pelanggan pengguna rumah kos di Kecamatan Kembaran? 

3. Apakah Fasilitas berpengaruh positif secara parsial terhadap 

Kepuasasn Pelanggan pengguna rumah kos di Kecamatan Kembaran? 

4. Apakah Harga berpengaruh positif secara parsial terhadap Kepuasasn 

Pelanggan pengguna rumah kos di Kecamatan Kembaran? 
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5. Apakah Kepuasan Pelanggan berpengaruh negatif terhadap 

Perpindahan pelanggan mahasiswa pengguna rumah kos di 

Kecamatan Kembaran?  

1.3 Pembatasan masalah 

 Berdasarkan dengan melihat masalah yang ada, maka penulis 

membatasi masalah dalam penelitian ini. ada pun batasan masalah tersebut 

adalah : 

1. Sampel dalam penelitian ini adalah pengguna jasa layanan rumah kos 

khususnya di daerah sekitar Kecamatan Kembaran, dan juga 

mahasiswa yang sudah pernah berpindah rumah kos. 

2. Penelitian dilakukan di rumah kos yang tidak memiliki induk semang. 

3. Penelitian dilakukan pada bulan Desember-Januari 2016. 

3. Penelitian ini dibatasi pada variabel Lokasi, Fasilitas, Harga terhadap 

Kepuasan Pelanggan serta pengaruhnya terhadap Perpindahan 

pelanggan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Untuk mengetahui pengaruh positif  Lokasi, Fasilitas dan Harga 

secara simultan terhadap Kepuasan  Pelanggan pengguna rumah kos 

di Kecamatan Kembaran. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh positif Lokasi secara parsial terhadap 

Kepuasan Pelanggan pengguna rumah kos di Kecamatan Kembaran. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif Fasilitas secara parsial terhadap 

Kepuasan Pelanggan pengguna rumah kos di Kecamatan Kembaran. 

4. Untuk mengetahui pengaruh positif Harga secara parsial terhadap 

Kepuasan Pelanggan pengguna rumah kos di Kecamatan Kembaran. 

5. Untuk mengetahui pengaruh  negatif Kepuasan pelanggan terhadap 

Perpindahan pelanggan mahasiswa pengguna rumah kos di 

Kecamatan Kembaran. 

1.5 Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak 

yang berkaitan yaitu : 

1. Bagi pengusaha Rumah kos 

penelitian ini dapat di jadikan acuan atau startegi untuk 

mengembangkan rumah kos agar lebih maju dan berkembang. 

2. Bagi peneliti 

sebagai syarat mencapai derajat sarjana S-1. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebai referensi buat peneliti-peneliti selanjutnya 

terkait dengan penelitian ini, dan peneliti seterusnya dapat 

menyempurnakannya. 
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