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Abstrak 
 
Perkembangan perguruan tinggi dan pertumbuhan jumlah mahasiswa berimplikasi pada peningkatan 
kebutuhan hunian di sekitar perguruan tinggi. Mahasiswa berasal dari penduduk commuter dan 
transmigran. Perbedaan latar belakang dan kebutuhan menyebabkan munculnya keberagaman tipe hunian 
mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat preferensi mahasiswa terhadap suatu tipe hunian 
tertentu dan mencari kecenderungan alasan di balik preferensi tersebut. Pengumpulan data dilakukan 
dengan metode survei melalui kuesioner daring dengan sistem convenient sampling. Analisis data yang 
dilakukan berupa content analysis, analisis distribusi dan analisis korespondensi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan alasan tertentu terhadap preferensi tipe hunian tertentu. 
Mahasiswa cenderung memilih apartemen dengan alasan kepemilikan, asrama dengan alasan 
rekomendasi/permintaan dari pihak tertentu, rumah orang tua dan kerabat dengan alasan kedekatan dan 
kebergantungan pada pihak tertentu, serta kontrakan dan rumah beli dengan alasan kemandirian, 
kebebasan, suasana, dan attachment dengan orang sekitar. Sementara alasan untuk preferensi tipe 
hunian indekos sangat beragam. 
 
Kata-kunci : alasan, mahasiswa, preferensi, tipe hunian 
 
 
Pendahuluan 

Perkembangan perguruan tinggi di Indonesia 
berimplikasi pada pertumbuhan jumlah mahasiswa. 
Hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan akan 
hunian sebagai salah satu kebutuhan pokok 
manusia. Kebanyakan mahasiswa dalam suatu 
kampus biasanya merupakan pendatang atau 
transmigran, sedangkan sebagian kecilnya 
merupakan commuter. Perbedaan latar belakang 
dan kebutuhan dari masing-masing mahasiswa 
menyebabkan adanya kompleksitas pengadaan tipe 
hunian. 

Penelitian ini membagi hunian ke dalam dua tipe 
besar yaitu hunian milik dan hunian sewa/ transien 
berdasarkan status kepemilikan. Status kepemilikan 
hunian milik yang dimaksud di sini dapat dipegang 
oleh responden sebagai penghuni maupun 
keluarga responden. Sehingga, berdasarkan 
kepemilikan dan jenis, peneliti membagi lagi tipe 
hunian milik menjadi rumah orang tua, rumah 
kerabat/keluarga selain orang tua, rumah beli 

untuk dihuni sendiri, dan apartemen. Apartemen 
dibedakan sendiri oleh peneliti karena sifatnya 
yang merupakan satuan unit hunian dari bangunan 
perumahan majemuk. 
 
Hunian sewa merupakan hunian yang disewakan 
sebagian atau seluruhnya oleh pemilik kepada 
mahasiswa sebagai konsumen (Nurdini, 2012). 
Menurut Kemp dan Keoghan (dalam Nurdini, 2012) 
salah satu penyebab kondisi berhuni dengan 
menyewa adalah adanya kebutuhan berhuni 
sementara untuk periode tertentu di suatu lokasi. 

Nurdini (di dalam Sakina dan Kusuma, 2016) di 
dalam studinya membagi hunian sewa menjadi 
empat jenis yaitu rumah, paviliun, indekos, dan 
apartemen. Pembagian ini didasari pada tipe 
pengadaan dan tipe kaveling. Rumah merupakan 
bangunan tempat tinggal yang disewakan sebagian 
atau seluruhnya oleh pemilik. Paviliun merupakan 
bangunan tambahan yang dibangung pada 
kaveling yang sama dengan rumah pemilik untuk 
disewakan. Indekos merupakan bangunan yang 
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khusus dibangun untuk disewakan. Apartemen 
merupakan bangunan hunian bertingkat yang 
menyediakan pilihan unit beragam dan dilengkapi 
fasilitas seperti dapur dan kamar mandi dalam. 

Dari referensi tersebut, penelitian ini mengeluarkan 
apartemen dari kategori hunian sewa karena 
sifatnya yang dapat dimiliki. Rumah, paviliun dan 
indekos digabung menjadi satu tipe indekos yang 
didefinisikan sebagai hunian sewa dengan unit 
sewa berupa kamar dan fasilitas bersama. 
Penelitian ini juga menambahkan kontrakan dan 
asrama ke dalam kategori hunian sewa 
berdasarkan tipe yang tercatat dari pengamatan 
lapangan. Kontrakan didefinisikan sebagai rumah 
yang disewakan kepada mahasiswa untuk dihuni 
oleh beberapa orang dengan sistem pembayaran 
bersama. Asrama didefinisikan sebagai hunian 
sementara dengan unit sewa berupa kamar dan 
fasilitas bersama, satu kamar biasanya berisi lebih 
dari dua orang, dan biasanya terdapat pembinaan. 
Perbedaan antara asrama dengan indekos terletak 
pada jumlah orang dalam satu kamar dan tingkat 
kebebasan. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah 
menunjukkan preferensi terhadap faktor-faktor 
hunian secara umum. Menurut Rachman dan 
Kusuma (2015), secara fisik faktor pada kamar 
yang membuat betah adalah kelengkapan fasilitas 
dan desain yang menarik. Sementara, faktor secara 
sosial adalah minimnya interaksi di dalam kamar 
atau faktor privasi. Menurut Muchlis dan Kusuma 
(2016) terdapat empat kriteria kenyamanan rumah 
tinggal yaitu kenyamanan termal, visual, 
lingkungan, dan spasial. Menurut Andoni dan 
Kusuma (2016) kriteria hunian ideal bagi kalangan 
dewasa awal adalah adanya sosialisasi antar 
penghuni, kemampuan mewadahi aktivitas, 
investasi, dan adanya halaman. Menurut Abdassah, 
Anandhita, dan Sesotyaningtyas (2013) kriteria 
rumah impian menurut mahasiswa adalah suasana 
yang nyaman, halaman yang luas, desain yang 
estetik, interaksi sosial yang baik, lokasi di daerah 
tinggi, serta rumah yang sederhana. Menurut 
Sakina dan Kusuma (2015) tingkat kepuasan 
terhadap hunian sewa dipengaruhi oleh 
keterjangkauan biaya, kelengkapan layanan, 
kualitas bangunan, dan interaksi sosial yang baik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 
preferensi mahasiswa terhadap tipe-tipe hunian 
selama masa studinya serta alasan di balik 
preferensi tersebut. Perbedaan dengan penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya adalah adanya 
pengamatan hubungan antara alasan tertentu 
dengan pemilihan tipe hunian tertentu serta 
pemilihan objek yang dikhususkan pada mahasiswa. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma social-
constructivism (Creswell, 2002) yang mencoba 
menggali sebanyak-banyaknya pandangan 
responden terhadap situasi yang diteliti. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed-
method (Creswell, 2002) dengan menggunakan 
pertanyaan tertutup dan terbuka. Penelitian ini 
bertipe eksplanatori (Kumar, 2005) yang mencoba 
menjelaskan alasan di balik preferensi responden 
terhadap pilihan tertentu. Pendekatan grounded 
theory (Creswell, 2002) digunakan untuk 
memperoleh sebuah hasil interpretasi yang berasal 
dari pandangan responden. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah survei dalam bentuk kuesioner 
daring. Kuesioner disebar ke mahasiswa dengan 
metode convenient sampling/snowball-non-
random-sampling. 

Kuesioner berisi beberapa pertanyaan terkait 
identitas responden dan dua pertanyaan utama. 
Pertanyaan pertama adalah “Tipe tempat tinggal 
yang saat ini dihuni” yang merupakan pertanyaan 
tertutup (close-ended). Pertanyaan kedua adalah 
“Mengapa Anda memilih tipe tempat tinggal 
tersebut?” yang merupakan pertanyaan terbuka 
(open-ended). 

Kuesioner disebar pada tanggal 27 Agustus 2017 
hingga 1 September 2017 dan berhasil 
mengumpulkan 208 responden. Dari 208 
responden, terdapat 75 (36%) responden laki-laki 
dan 133 (64%) responden perempuan. Dari 
jenjang pendidikan, terdapat 182 (87,50%) 
responden mahasiswa S1, 14 (6,73%) responden 
mahasiswa S2, 1 (0,48%) responden mahasiswa 
S3, 10 (4,81%) responden mahasiswa D1/D2/D3, 
dan 1 (0,48%) responden yang menjalani 
pendidikan profesi. 

Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan dua metode, yaitu 
kualitatif dalam bentuk content analysis dan 
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kuantitatif dalam bentuk analisis distribusi dan 
analisis korespondensi. Metode content analysis 
sendiri dibagi lagi ke dalam tiga tahapan, yaitu 
open-coding, axial-coding, dan selective coding. 
Tahap open-coding merupakan tahap pembuatan 
kata kunci dari setiap jawaban yang masuk. Tahap 
axial-coding merupakan tahap pengelompokkan 
dan pemberian nama kategori dari setiap kata 
kunci yang telah dibuat. Tahap selective-coding 
dilakukan menggunakan analisis korespondensi 
untuk menemukan kecenderungan hubungan 
antara preferensi tipe hunian dengan alasan di 
balik preferensi tersebut. 

Analisis dan Interpretasi 

Analisis distribusi dilakukan terhadap data yang 
diperoleh dari pertanyaan tertutup mengenai tipe 
tempat tinggal yang dihuni saat ini. Hasil analisis 
distribusi pertanyaan ini dapat dilihat pada Gambar 
1. Dari 208 responden, sebanyak 98 (47%) 
menjawab kos, 57 (28%) menjawab rumah orang 
tua, 27 (13%) menjawab kontrakan, 10 (5%) 
menjawab asrama, 7 (3%) menjawab rumah 
kerabat, 7 (3%) menjawab rumah beli, dan 2 (1%) 
menjawab apartemen. Jika dikelompokkan ke 
dalam kategori besar maka terdapat 35% 
responden menempati hunian milik dan 65% 
responden menempati hunian sewa. Lebih 
banyaknya responden yang menempati hunian 
sewa dapat menjelaskan pernyataan pada 
pendahuluan bahwa ada kecenderungan 
mahasiswa yang merupakan transmigran lebih 
banyak daripada commuter. 

Gambar 1. Analisis distribusi preferensi tipe hunian di 
kalangan mahasiswa. 

Data yang diperoleh dari pertanyaan terbuka 
mengenai alasan di balik preferensi tipe hunian 
tersebut dianalisis menggunakan content 

analysis. Tahapan pertama dari content analysis 
adalah tahap open-coding. Sebagai contoh dari 
open-coding, melalui pernyataan “Bersama 
teman, sehingga bisa saling membantu 
terutama dalam keadaan darurat” dapat 
diperoleh kata kunci ‘kebersamaan dengan 
teman’ dan ‘adanya orang untuk bisa saling 
bantu’. Contoh lain, melalui pernyataan “Karena 
murah dan mudah memeliharanya” dapat 
diperoleh kata kunci ‘murah’ dan ‘kemudahan 
pemeliharaan’. 

Dari kata kunci-kata kunci yang terkumpul, 
dilakukan tahap axial coding. Contoh 
pengelompokkan kata kunci atau axial coding 
alasan preferensi tipe hunian yang diperoleh 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Contoh axial-coding alasan preferensi tipe 
hunian di kalangan mahasiswa. 

Variabel 1 Variabel 2 

Dekat dengan kampus 

Aksesibilitas 

Dekat dengan banyak 
tempat makan 

Dekat jalan raya 

Jarang terjadi kemacetan 

Lokasi strategis 

Sirkulasi udara bagus 

Penghawaan dan/atau 
pencahayaan alami 

Suhu dan kelembaban 
sesuai 

Terkena cahaya matahari 

Udara segar di pagi hari 

Tidak lembab 
 

Dari proses axial-coding didapatkan 18 kategori 
alasan yaitu aksesibilitas, attachment dengan 
orang sekitar, fasilitas, keamanan, kebebasan, 
kebergantungan pada pihak tertentu, kebersihan, 
kedekatan dengan orang tertentu, kemandirian, 
kepemilikan, ketenangan, pembiayaan, peme-
liharaan, penghawaan dan/atau pencahayaan 
alami, privasi, rekomendasi/permintaan pihak 
tertentu, suasana, dan tidak ada alasan spesifik. 

Perolehan 18 kategori alasan menggunakan 
analisis distribusi untuk melihat kecenderungan 
alasan preferensi tipe hunian secara umum. 
Hasil analisis distribusi dapat dilihat pada 
Gambar 2. Dari keseluruhan kategori, mayoritas 
responden memberikan alasan yang terkait 
dengan faktor pembiayaan (35% dari total 
responden), aksesibilitas (31% dari total 
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responden), dan fasilitas (19% dari total 
responden). Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian Rachman dan Kusuma (2015) yang 
juga menyebutkan fasilitas sebagai faktor yang 
membuat betah pada kamar. Selain itu, 
penelitian Sakina dan Kusuma (2015) juga 
menyebutkan pembiayaan dan fasilitas sebagai 
faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan 
mahasiswa terhadap hunian sewa. 

Faktor-faktor alasan yang masuk ke dalam 
kategori pembiayaan adalah keterjangkauan 
biaya, tempo pembiayaan, dan kelengkapan 
paket pembiayaan sehingga tidak perlu lagi 
membayar keperluan-keperluan detail. Faktor-
faktor alasan yang masuk ke dalam kategori 
aksesibilitas adalah kedekatan dengan kampus 
sebagai tempat kegiatan utama mahasiswa, 
kedekatan dengan fasilitas penunjang lain 
seperti tempat makan, laundry, ATM, travel, dan 
fotokopi, lokasi yang strategis, kedekatan 
dengan jalan raya, serta jarangnya terjadi 
kemacetan. Faktor-faktor alasan yang masuk ke 
dalam kategori fasilitas adalah kelengkapan 
fasilitas baik fasilitas fisik maupun jasa seperti 
air, listrik, internet, kamar mandi dalam, fasilitas 
bersama, jasa pembersihan, kamar yang luas, 
taman, dan parkiran yang luas, serta kualitas 
fasilitas seperti internet yang kencang. 

Gambar 2. Analisis distribusi preferensi tipe hunian di 
kalangan mahasiswa. 

Dari hasil komparasi antara hasil penelitian 
dengan literatur terdapat beberapa perbedaan. 
Faktor-faktor seperti aksesibilitas, keamanan, 
kebebasan, dan kemudahan pemeliharaan yang 
ditemukan dalam penelitian ini tidak ditemukan 
sebagai faktor kenyamanan terhadap hunian 
pada literatur yang dipakai. Sementara, faktor 
desain yang disebutkan dalam literatur Rachman 
dan Kusuma (2015), Muchlis dan Kusuma 
(2015), serta Abdassah, Anandhita, dan 
Sesotyaningtyas (2013) tidak muncul dalam 
hasil penelitian ini. Faktor-faktor yang muncul 
baik pada literatur maupun pada hasil penelitian 
ini yaitu kedekatan dan attachment dengan 
orang sekitar yang dalam Andoni dan Kusuma 
(2016) serta Sakina dan Kusuma (2015) disebut 
sebagai interaksi sosial, faktor privasi (Rachman 
dan Kusuma, 2015), dan suasana (Abdassah, 
Anandhita, dan Sesotyaningtyas, 2013). 

Tahapan penelitian selanjutnya adalah selective-
coding. Analisis korespondensi dilakukan untuk 
melihat kecenderungan alasan berdasarkan 
preferensi tipe hunian dapat dilihat pada 
Gambar 3. Ditemukan nilai signifikansi <0.0001 
yang menjelaskan hasil yang sangat signifikan. 
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Gambar 3. Analisis korespondensi antara preferensi 
tipe hunian dan alasannya dalam bentuk dendogram 
dengan nilai p<0.0001 yang menandakan hasil yang 
sangat signifikan. 

Berdasarkan hasil analisis korespondensi, alasan 
utama pemilihan tipe hunian apartemen adalah 
faktor kepemilikan yaitu adanya kemungkinan 
untuk dapat diinvestasikan. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Kartamihardja (2015), serta 
Cahyani P., Ilhamdaniah, dan Indra K.D. (2012) 
bahwa alasan utama yang dikemukakan orang 
yang membeli apartemen adalah sebagai 
investasi. 

Alasan utama pemilihan tipe hunian asrama 
adalah faktor rekomendasi/permintaan pihak 
tertentu. Faktor ini berupa kewajiban dari 
penyelenggara beasiswa atau program, 
kewajiban dari pekerjaan sebagai ibu asrama, 
dan permintaan dari orang tua untuk tinggal di 
asrama karena alasan keamanan. 

Alasan utama pemilihan tipe hunian rumah 
orang tua atau rumah kerabat adalah faktor 
kebergantungan, kedekatan dengan orang 
tertentu, dan beberapa alasan tidak spesifik. 
Faktor kebergantungan yang dimaksud berupa 
terpenuhinya kebutuhan oleh pihak lain yaitu 
orang tua atau kerabat. Sementara, beberapa 
alasan tidak spesifik yang dimaksud adalah 

ungkapan-ungkapan seperti “nyaman aja”, 
“sudah dari lahir di sini”, dan “karena emang 
ada rumah”. 

Pada penelitian ini, kata kunci ‘nyaman’ 
dikelompokkan ke dalam kategori jawaban tidak 
spesifik karena kebiasan makna kata ‘nyaman’. 
Berdasarkan KBBI, kenyamanan dihubungkan 
dengan kondisi penghawaan. Namun, jika 
melihat jawaban dari responden lain yang lebih 
spesifik, dapat dilihat bahwa banyak dari 
responden yang menyandingkan kata nyaman 
dengan sesuatu yang lain. Sehingga, makna 
kenyamanan lebih dapat diartikan sebagai 
kebetahan. Rachman dan Kusuma (2015) 
menyatakan bahwa kriteria kebetahan dapat 
dilihat dari respon afektif, kognitif, dan perilaku. 
Lebih jauh, Susanto (dalam Muchlis dan Kusuma, 
2016) menyatakan bahwa persepsi kenyamanan 
bagi masyarakat umum saat ini adalah kondisi 
terpenuhinya kebutuhan psikis. Hal tersebut 
dijelaskan melalui pernyataan “rumah yang 
nyaman adalah rumah yang mampu meng-
akomodasi kebutuhan penghuninya”. Oleh 
karena kompleksitas makna tersebut, kata kunci 
‘nyaman saja’ dapat dimasukkan ke dalam 
kategori alasan yang tidak spesifik. 

Selain itu, pernyataan seperti “sudah dari lahir di 
sini” dan “karena emang ada rumah” merupakan 
implikasi dari kondisi bounded-choice. Kondisi ini 
merupakan kondisi tidak terpenuhinya optimal-
choice yang oleh Savage (dalam Kartamihardja, 
Karya, Nurhariyadi, dan Auman, 2016) 
dinyatakan oleh keterbatasan pilihan dari 
individu. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 
faktor tersebut masih dominan terjadi pada 
mahasiswa dengan domisili di sekitar daerah 
kampus tersebut berada. Mereka cenderung 
memilih tinggal di rumah meskipun jaraknya dari 
kampus agak jauh, setidaknya masih dapat 
dijangkau menggunakan mobil dalam waktu 1-2 
jam, karena memang ada rumah. Sehingga, 
faktor ini menjadi error tersendiri dalam 
penelitian ini. 

Alasan utama pemilihan tipe hunian kontrakan 
dan rumah beli adalah faktor attachment 
dengan orang sekitar, kemandirian, kebebasan, 
dan suasana. Suasana yang dimaksud di sini 
adalah adanya suasana homey yang ditimbulkan 
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oleh tipe hunian tersebut. Hubungan antara 
preferensi tipe hunian kontrakan dengan faktor 
alasan attachment dengan orang sekitar sesuai 
dengan hasil penelitian Sakina dan Kusuma 
(2016) yang menyatakan bahwa jenis hunian 
sewa rumah memiliki potensi terbesar 
menciptakan hubungan akrab dibandingkan 
jenis hunian sewa indekos. 

Dari semua preferensi tipe hunian yang 
diberikan, preferensi tipe hunian indekos 
memiliki ragam alasan yang paling kompleks. 
Hal ini cenderung disebabkan persentase 
preferensi indekos pada responden adalah yang 
paling besar, mendekati setengah dari jumlah 
responden (47,12%). Hal ini dapat terjadi 
karena dilakukannya metode pengambilan data 
dengan sistem convenient sampling. Sehingga, 
distribusi sample tidak merata. 

Kesimpulan  

Dari total responden, tingkat preferensi terhadap 
tipe hunian kos merupakan yang paling tinggi, 
disusul oleh rumah orang tua, kontrakan, dan tipe 
hunian yang lain. Secara garis besar, lebih banyak 
mahasiswa yang menempati hunian sewa daripada 
hunian milik. 

Terdapat 18 kategori alasan preferensi tipe hunian 
yang disampaikan responden, yaitu aksesibilitas, 
attachment dengan orang sekitar, fasilitas, 
keamanan, kebebasan, kebergantungan pada pihak 
tertentu, kebersihan, kedekatan dengan orang 
tertentu, kemandirian, kepemilikan, ketenangan, 
pembiayaan, pemeliharaan, penghawaan dan/atau 
pencahayaan alami, privasi, rekomendasi/ 
permintaan pihak tertentu, suasana, dan tidak ada 
alasan spesifik. Secara umum, faktor penentu 
preferensi tipe hunian yang paling banyak 
disebutkan oleh responden adalah faktor pem-
biayaan, diikuti oleh faktor aksesibilitas, fasilitas, 
dan faktor-faktor lain. 

Berdasarkan analisis korespondensi dapat diketahui 
bahwa faktor utama pemilihan apartemen adalah 
kepemilikan. Faktor utama pemilihan asrama 
adalah rekomendasi/ permintaan pihak tertentu. 
Faktor utama pemilihan rumah orang tua atau 
rumah kerabat adalah kebergantungan pada pihak 
tertentu, kedekatan dengan orang tertentu, dan 
tidak adanya alasan spesifik. Faktor utama 
pemilihan kontrakan dan rumah beli adalah 

attachment dengan orang sekitar, kemandirian, 
kebebasan, dan suasana. Sementara faktor 
pemilihan kos merupakan yang paling kompleks. 

Meskipun hasil analisis korespondensi memberikan 
nilai yang sangat signifikan dengan nilai Pearson 
<0.0001, terdapat beberapa error dalam penelitian 
ini. Beberapa faktor penyebab error adalah adanya 
bounded-choice pada responden yang kurang 
diantisipasi, serta penggunaan metode convenient 
sampling yang menyebabkan ketimpangan 
preferensi sehingga pemetaan alasan menjadi 
kurang tepat. Selain itu, penelitian ini memetakan 
alasan preferensi tipe hunian secara bersama-sama 
sehingga dimungkinkan adanya tumpang tindih 
alasan antar preferensi yang tidak terlihat. 

Pada penelitian selanjutnya, peneliti memberikan 
saran agar dilakukan pemetaan alasan preferensi 
per tipe hunian. Penelitian juga dapat dilakukan 
spesifik pada kelompok populasi tertentu ber-
dasarkan jenjang pendidikan, jenis kelamin, umur, 
dan lain-lain. Dalam hal ini, metode random 
sampling dapat digunakan untuk mendapatkan 
hasil yang lebih merata. Selain itu, untuk 
mengantisipasi kasus seperti bounded-choice, 
penting dilakukan eliminasi pada data responden 
berdasarkan kriteria tertentu. 
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