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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menjual barang atau 

jasa dengan tujuan utama mendapatkan profit. Bisnis menurut Brown dan Petrello 

yang dikutip oleh Sugiyono (2014) bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan 

barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di jaman yang sudah maju ini, 

bisnispun berkembang sangat pesat dan sering kita lihat dalam kehidupan nyata 

seperti contohnya dalam bidang kuliner, properti, ritel, dan lain lain. Bisnis sendiri 

merupakan proses jual beli antara produsen dan konsumen. Produsen akan menjual 

produk berupa barang atau jasa dengan menggunakan startegi pemasaran kepada 

konsumen agar konsumen tertarik membelinya. 

 Menurut Kotler (2009 : 486) barang adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi 

sehingga dapat memuaskan suatu keinginan atau semua kebutuhan. Sedangkan jasa 

adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain yang pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. Produksi jasanya mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Jasa 

sendiri bersifat intangibility (tidak berwujud) yang tidak dapat disentuh dan dilihat 

fisiknya namun hanya bisa dirasakan. Bisnis berbentuk jasa saat ini sangat mudah 
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ditemui dalam kehidupan sehari-hari kita seperti menggunakan jasa seperti naik bus, 

pendidikan, pengiriman barang, hotel, salon dan masih banyak lagi. Jasa juga menjadi 

salah satu kebutuhan primer bagi manusia saat ini seperti tempat tinggal.  

Tempat tinggal merupakan sebuah keharusan yang dimiliki, namun keharusan 

memiliki seperti rumah membutuhkan biaya yang sangat besar. Tempat tinggal 

merupakan tempat bagi orang maupun sebuah keluarga untuk berlindung dari hujan, 

panas terik, bahaya, dan lain-lain.  Hal ini menjadi sebuah peluang bisnis dengan 

menyediakan jasa tempat tinggal. Tempat tinggal tidak harus dimiliki atau dibeli, 

namun ada pilihan lain seperti persewaan tempat tinggal. Persewaan tempat tinggal 

dapat dikatakan menguntungkan dalam jangka waktu yang lama mengingat semua 

orang membutuhkan tempat tinggal. Beberapa macam persewaan tempat tinggal 

adalah hotel, kontrakan rumah, guest house, kos, dan lain-lain. Salah satu tempat 

tinggal yang disewakan adalah jasa kamar kos. Jasa kamar kos yang dimaksud adalah 

pengelolaan sewa bangunan dimana produsen menyediakan sebuah tempat tinggal 

dengan beberapa fasilitas tertentu. Jasa kos-kosan biasanya sangat dibutuhkan di 

berbagai wilayah tertentu seperti kawasan sekitar universitas dan perkantoran. Bagi 

sejumlah mahasiswa dan karyawan kantor yang merantau keluar kota atau luar pulau, 

kos adalah tempat tinggal sementara yang dinilai terjangkau dari beberapa faktor 

meliputi lokasi, harga, fasilitas yang didapat,  lingkungan dan kenyamanan tersendiri 

bagi penghuninya. Jasa kos-kosan di Semarang sangat banyak terutama di sekitar 

universitas negeri maupun swasta. Terdapat berbagai macam jenis kamar dan harga 
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yang berbeda di setiap kamar kos yang berada di daerah universitas yang berbeda 

juga. Berikut adalah perbandingan tarif rata-rata kamar kos di beberapa kawasan 

universitas di Semarang. 

Tabel 1. 1 

Tarif Kamar Kos Rata-rata di Kawasan Menoreh, Sampangan  

Jenis Kamar Fasilitas yang didapat Harga 

Normal - Kamar ukuran 2m x 3m 

- Kamar mandi luar 

- Kasur single 

Rp 200.000 – Rp 400.000 / 

bulan 

Menengah keatas - Kamar ukuran 3m x 3m 

- Kamar mandi luar 

- Springbed single 

- 1 lemari baju ukuran sedang 

- AC 

Rp 500.000 – 

Rp 1.000.000 / bulan 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 

Tabel 1. 2 

Tarif Kamar Kos Rata-rata di Kawasan Tembalang 

Jenis Kamar Fasilitas Harga 

Normal - Kamar ukuran 2m x 2m 

- Kamar mandi luar 

- Kasur single 

- Meja+kursi 

- 1 lemari baju 

- Dapur umum 

- Parkir kendaraan 

- 200m dari gerbang 

Universitas Diponegoro 

Rp 350.000 – Rp 700.000 / 

bulan 
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Menengah keatas - Kamar berukuran luas 

12m²- 15m² 

- Custom design furniture 

- AC 

- TV led + TV Kabel 

- Kamar mandi dalam 

- Water heater 

- Free WiFi 

- Lift 

- Service gratis 

- 300m dari gerbang 

Universitas Diponegoro 

Rp 1.200.000 – 

Rp 1.600.000 / bulan 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 

Tabel 1. 3 

Tarif Kamar Kos Rata-rara di Kawasan Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur 

Jenis Kamar Fasilitas yang didapat Harga 

Normal - Kamar ukuran 2m x 3m 

- Kamar mandi luar 

- Kasur single 

- Meja + kursi 

- 1 lemari baju (uk. sedang) 

- Dapur umum 

Rp 450.000 – Rp 700.000 / 

bulan 

Menengah keatas - Kamar ukuran 3m x 3m 

- Kamar mandi dalam 

- Springbed single 

- Meja tulis + kursi 

- 1 lemari baju 

- AC 

- Parkir kendaraan 

Rp 1.000.000 –  

Rp 1.600.000 / bulan 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 
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Tabel 1. 4 

Tarif Kamar Kos di Kawasan Taman Siswa, Gunung Pati 

Jenis Kamar Fasilitas Harga 

Normal - Kamar ukuran 2m x 2m 

- Kamar mandi 

luar/bersama 

- Lemari pakaian 

Rp 200.000 – 

 Rp 250.000 / bulan 

Menengah keatas - Kamar ukuran 4m x 4m 

- Kamar mandi dalam 

- Custom Design Furniture 

- Lemari pakaian 

- Kaca 

- Meja + kursi 

- Springbed single + sprei 

- Free WiFi 

- Garasi mobil 

- Parkiran luas 

- Lobby 

Rp 900.000 –  

Rp 1.500.000 / bulan 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 

Dari tarif sebagian besar kos di beberapa universitas tersebut bisa disimpulkan 

bahwa sebuah kamar kos memiliki lokasi, harga dan fasilitas yang berbeda-beda. 

Digolongkan menjadi dua golongan yaitu kos normal dan kos menengah keatas 

karena diukur dari harga terendah hingga harga tertinggi sebuah kamar kos. Dapat 

dilihat, pada kawasan Menoreh, Sampangan yang dekat dengan Universitas Wahid 

Hasyim memiliki sedikit fasilitas namun harga yang ditawarkan murah. Pada 

Universitas Diponegoro kawasan Tembalang, jenis kamar normal menawarkan harga 

yang sesuai dengan fasilitas yang didapat namun, pada jenis kamar menengah keatas 

harga yang ditawarkan cukup tinggi karena fasilitas yang lebih lengkap dan kamar 

yang lebih luas. Di Universitas Katolik Soegijapranata sekitar Pawiyatan Luhur  
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memiliki tarif rata-rata kamar yang cukup tinggi, karena menurut peneliti hanya 

memiliki sedikit pesaing di kawasan universitas tersebut. Dan kamar kos yang 

memiliki harga paling mahal di kawasan tersebut  memiliki keunggulan yaitu terletak 

didepan universitas tersebut, sehingga konsumennya tidak perlu menggunakan 

kendaraan bermesin untuk menempuh jalan ke universitas. Berbeda di  kawasan 

Universitas Negeri Semarang yaitu di jalan Taman Siswa, kamar termurah yang 

peneliti cari memiliki fasilitas yang minim sesuai harga. Sedangkan yang paling 

mahal memiliki fasilitas yang cukup memuaskan bagi konsumennya untuk tinggal. 

Salah satu kos di kawasan Universitas Negeri Semarang yang terletak di jalan 

Taman Siswa 30, Sekaran, Gunung Pati inilah yang hendak diteliti. Salah satu bisnis 

jasa kos yang sudah ada sejak tahun 2014 ini bernama kos Citra Garden. Kos Citra 

Garden ini menyediakan kamar kos bagi mahasiswa maupun mahasiswi Universitas 

Negeri Semarang yang terletak di Gunung Pati Semarang. Kos Citra Garden yang 

memiliki 50 kamar yang menyediakan beberapa fasilitas yang berbeda – beda sesuai 

dengan kemampuan mahasiswa . Kos eksklusif  yang terdiri dari 3 lantai ini tidak 

dibuka untuk umum melainkan hanya mahasiswa dan mahasiswi saja. Fasilitas yang 

didapat di kos Citra Garden ini adalah setiap kamar yang memiliki kamar mandi 

dalam, AC (Air Conditioner), televisi, dan bed yang terdiri dari beberapa ukuran dan 

masih banyak fasilitas pendukung lainnya. Dan Kos citra Garden menyediakan  sewa 

harian (masa wisuda), bulanan, dan tahunan sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Berikut adalah jenis kamar dan harga yang ditawarkan oleh Kos Citra Garden : 
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Tabel 1. 5 

Jenis Kamar dan Harga Kos Citra Garden 

Tipe LT 12 bulan 6 bulan 3 bulan 1 bulan Harian 

Sweet Room 

( AC + TV + 

uk 4m x 4m + 

King SB) 

1 Rp 15.000.000 Rp 8.500.000 Rp 5.000.000 Rp 1.500.000 Rp 300.000 

VIP (Garasi 

mobil + AC + 

TV + uk 3m 

x 4m ) 

1 Rp 12.000.000 Rp 6.500.000 Rp 3.500.000 Rp 1.250.000 Rp 250.000 

Deluxe ( AC 

+ TV+ uk 3m 

x 4m ) 

1 & 

2 

Rp 9.000.000 Rp 5.000.000 Rp 2.750.000 Rp 1.000.000 Rp 225.000 

Superior ( 

AC + mini 

SB) + uk 3m 

x 4m 

3 Rp 8.500.000 Rp 4.500.000 Rp 2.500.000 Rp 1.000.000 Rp 200.000 

SuperStar 

(Non AC + 

TV) + uk 3m 

x 4m 

3 Rp 6.000.000 Rp 3.500.000 Rp 2.000.000 Rp 800.000 Rp 175.000 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 

Fasilitas umum yang didapat : 

1. Free WiFi 

2. Tempat parkir kendaraan (mobil, motor, sepeda) 

3. Kamar mandi dalam 

4. Custom Design Furniture 

5. Listrik 2200 watt ( Listrik token) 

6. Khusus Sweet Room 3500 watt (Listrik token) 

7. Free Water 

8. Lobby Kos 

9. Sprei + Bantal 

10. Cermin 

 

Dari data diatas, dengan lokasi, harga dan fasilitas yang ditawarkan kos yang 

berada di kawasan jalan Taman Siswa lingkungan Universitas Negeri Semarang 

tersebut termasuk dalam golongan menengah keatas. Selain lokasi yang cukup 
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startegis, kos Citra Garden juga memiliki beberapa keunggulan yang dapat menarik 

minat konsumen (calon penghuni kos) seperti promo mahasiswa baru dan fasilitas-

fasilitas pendukung yang dapat membuat penghuni kos semakin nyaman. Dengan 

harga yang diatas rata-rata, kos Citra Garden tetap menjadi salah satu kos yang ramai 

dan menjadi sasaran mahasiswa maupun mahasiswi. Padahal dilihat dari tarif rata-rata 

yang kos lain tawarkan jauh lebih murah dibanding kos Citra Garden.  

Jasa kos-kosan sendiri pasti tidak luput dari kekurangan karena pada dasarnya 

tidak ada jasa yang sempurna. Namun, sebuah kos juga memiliki kelebihan tersendiri 

yang menjadi sebuah pilihan konsumen untuk tinggal. Dari hal ini, peneliti ingin 

menganalisis apa saja kekurangan dan kelebihan layanan jasa kos Citra Garden 

Semarang untuk selanjutnya pembangunan kos Citra Garden II. Dari penelitian inilah, 

peneliti dapat mengetahui apa saja kekurangan yang harus diperbaiki dan kelebihan 

apa saja yang harus dipertahankan yang dapat digunakan untuk kos Citra Garden II 

agar lebih memuaskan calon penghuninya. 

Peneliti ingin menganalisis layanan jasa kos Citra Garden dilihat dari unsur-

unsur bauran pemasaran jasa yaitu : produk, harga, lokasi, promosi, sumber daya 

manusia, proses, layanan pelanggan dan bukti fisik. Kemudian peneliti akan melihat 

kekurangan dan kelebihan apa saja yang ada dalam jasa kos Citra Garden.  Maka, 

dapat dilakukan sebuah penelitian yang berjudul “ANALISIS LAYANAN JASA 

KOS MENURUT PENGHUNI KOS CITRA GARDEN GUNUNG PATI 

SEMARANG”. 



9 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Menganalisis apa saja kekurangan dan kelebihan layanan jasa kos Citra 

Garden Gunung Pati Semarang. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan layanan jasa kos Citra 

Garden Gunung Pati Semarang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

 Mengetahui kekurangan dan kelebihan apa saja yang terdapat di kos 

Citra Garden Gunungpati Semarang. 

 Melihat kondisi peluang bisnis kos di kawasan Universitas Negeri 

Semarang yang terletak di Gunung Pati. 

 Mengetahui kebutuhan konsumen akan jasa kos yang diinginkan. 

 

2. Bagi Pembaca yang ingin membangun kos 

Pembaca  mendapatkan informasi tentang jasa kos menurut para 

penghuni yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pengetahuan dalam 

pembangunan sebuah kos. 
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3. Bagi pengusaha kos 

1. Bagi pengusaha kos dapat menerapkan teori-teori dalam penelitian ini 

untuk membangun sebuah kos baru. 

2. Menerapkan teori-teori dalam penelitian ini untuk memperbaiki layanan 

jasa kos yang sudah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


