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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan aktivitas pendidikan tinggi pada suatu kawasan menjadi pemicu 

perkembangan di kawasan pendidikan tinggi. Proses perkembangan kawasan ini erat 

kaitannya dengan proses studentifikasi. Studentifikasi sendiri merupakan proses dimana  

konsentrasi hunian mahasiswa di kawasan sekitar pendidikan tinggi menghasilkan 

transformasi stuktur sosial, ekonomi, budaya dan fisik (Sabri, 2008). Istilah studentifikasi 

ini pertama kali dikemukakan Smith (2002) untuk mendeskripsikan konsentrasi hunian 

mahasiswa di kawasan pendidikan tinggi. Disebutkan dalam penelitian Sabri (2009), bahwa 

proses studentifikasi merupakan salah satu mutasi dari gentrifikasi, yaitu proses masuknya 

penduduk yang lebih mampu ke kawasan yang awalnya kurang baik, diikuti dengan adanya 

revitalisasi kawasan dan memicu perubahan nilai lahan dan struktur sosial (Prayoga, 2011).  

Salah satu hal yang membedakan studentifikasi dan gentrifikasi terletak pada peran 

pendatang dari kawasan. Pada studi kasus studentifikasi, mahasiswa berperan sebagai 

penduduk pendatang di kawasan sekaligus menjadi subjek utama penyebab terjadinya 

transformasi kawasan hunian masyarakat menjadi hunian sewa oleh mahasiswa. 

Fenomena studentifikasi ini terhitung masih jarang diteliti di Indonesia. Menurut 

penelitian yang telah dilakukan, proses ini telah terjadi di Kawasan Sukolilo, Kota Surabaya 

(Zuhdi, 2018), Kawasan Pogung Kidul, Kota Yogyakarta (Suradi, 2015), serta Kawasan 

Lowokwaru, Kota Malang (Situmorang, 2020). Kebanyakan dari penelitian tersebut 

berfokus pada identifikasi perkembangan kawasan berdasarkan proses studentifikasi. 

Sementara perkembangan akomodasi kawasan khususnya mengenai hunian mahasiswa oleh 

proses studentifikasi ini masih belum pernah diteliti di Indonesia. Kawasan pendidikan 

tinggi yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang, 

Kota Semarang. Kawasan ini dipilih untuk diteliti setelah sebelumnya, Prayoga (2011a)  

mengindikasikan Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang ini mengalami proses gentrifikasi. 

Namun dengan adanya aktivitas pendidikan tinggi pada kawasan, maka secara tidak 

langsung dapat disimpulkan bahwa kawasan ini telah mengalami proses studentifikasi.  

Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang, untuk selanjutnya disebut sebagai KPT 

Tembalang, mencakup sebagian kawasan dari Kecamatan Tembalang dan Kecamatan 
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Banyumanik. Kecamatan Tembalang dikenal sebagai pusat kawasan pendidikan dengan 

adanya Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Pandanaran dan 

Politeknik Pekerjaan Umum, sedangkan di Kecamatan Banyumanik terdapat Poltekkes 

Kemenkes Semarang. Banyaknya pendidikan tinggi yang ada menyebabkan hunian 

mahasiswa berkembang sangat pesat pada beberapa kelurahan di dua kecamatan tersebut. 

Kecamatan Tembalang dikelompokkan dalam BWK VI dan difungsikan sebagai kawasan 

pendidikan, kemudian Kecamatan Banyumanik dalam BWK VII difungsikan sebagai 

kawasan permukiman. Fungsi kawasan sebagai kawasan pendidikan dan permukiman 

tersebut sejalan dengan aktivitas pendidikan tinggi dan akomodasi mahasiswa untuk 

memfasilitasi keberadaan mahasiswa dari 5 lembaga pendidikan tinggi di KPT Tembalang. 

Namun apabila dilihat pada grafik di Gambar 1.1, diketahui bahwa mahasiswa di KPT 

Tembalang didominasi oleh mahasiswa dari Universitas Diponegoro. Oleh karenanya, 

penelitian ini mengambil mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai fokus subjek 

penelitian. 

 
Gambar 1.1 

Jumlah Mahasiswa Pendidikan Tinggi di KPT Tembalang 
Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kemristekdikti, 2020 

Pada setiap proses studentifikasi, mahasiswa selalu menjadi subjek utama yang 

dipertimbangkan karena memberi dampak spasial pada kawasan. Masuknya mahasiswa 

tersebut akan membawa dampak perubahan lahan dengan proporsi yang didominasi oleh  
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mahasiswa dan kegiatan akomodasi bagi mahasiswa (Zuhdi et al., 2018). Salah satunya 

dampak studentifikasi oleh adanya mahasiswa pada kawasan ini adalah sejak tahun 2006 ke 

2010 terdapat pertambahan jumlah rumah sebanyak 90,83% (Prayoga, 2011a). Pertambahan 

jumlah rumah ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya warga yang tidak berdomisili di 

sekitar KPT Tembalang, namun ikut membeli lahan ataupun properti sebagai bentuk 

investasi. Akibatnya, harga lahan pada kawasan meningkat sebesar ±167% dan nilai 

bangunan meningkat ±114% dalam 5 tahun terakhir. Bahkan, Ketua Real Estate Indonesia 

(REI) Jawa Tengah, MR Prijanto mengatakan bahwa kawasan Semarang bagian atas, 

terutama di Tembalang menjadi target lokasi bagi para pengembang hunian vertikal atau 

apartemen untuk memenuhi pasar hunian mahasiswa. Penyediaan hunian mahasiswa yang 

terus berkembang ini dianggap menjadi dampak dari proses studentifikasi pada kawasan.  

Hunian mahasiswa menjadi salah satu kunci dalam pembangunan kawasan pendidikan 

tinggi (Garmendia et al., 2012a; Johari et al., 2017; Russo et al., 2007). Namun, 

permasalahan terkait hunian mahasiswa di setiap studi kasus mempunyai fokus yang 

berbeda-beda tergantung dari kebutuhan hunian mahasiswa pada setiap kawasan. Kebutuhan 

hunian mahasiswa dapat dilihat berdasarkan preferensi dan karakteristik mahasiswa pada 

kawasan. Preferensi berasal dari bahasa Inggris yaitu preference yang dapat diartikan 

sebagai pilihan. Preferensi dapat juga diartikan sebagai kecenderungan terhadap sesuatu hal 

atau pilihan yang lebih disenangi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:894). Sedangkan, 

karakteristik mahasiswa adalah suatu karakter dominan dari mahasiswa pada suatu kawasan. 

Pada beberapa kasus yang telah diteliti, karakteristik mahasiswa tertentu dapat secara 

konsisten memiliki preferensi yang sama. Oleh karenanya karakteristik dan preferensi dinilai 

menjadi salah satu faktor yang kuat dalam memprediksikan kebutuhan hunian mahasiswa di 

KPT Tembalang. 

Pada beberapa penelitian yang telah dilakukan, pengaruh kebutuhan hunian terhadap 

keberadaan hunian di sebuah KPT ikut menjadi salah satu sebab terjadinya proses de-

studentification (Kinton, 2016). Fenomena ini adalah salah satu dampak negatif dari 

studentifikasi, dimana beberapa hunian mahasiswa mengalami kekosongan akibat 

kurangnya ketertarikan konsumen pada jenis maupun lokasi dari hunian mahasiswa ini. 

Akibat dari kekosongan hunian yang terjadi, seringkali beberapa properti berupa hunian 

akan dijual seperti pada contoh Gambar 1.2.  
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Gambar 1.2 

Hunian Masyarakat yang Dijual 
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis, 2020 

De-studentification tersebut merupakan salah satu fenomena lanjutan dari 

studentifikasi yang berdampak negatif khususnya bagi pihak penyedia hunian mahasiswa. 

Fenomena tersebut memerlukan langkah antisipasi supaya tidak mengganggu fungsi 

kawasan sebagai kawasan perguruan tinggi dan juga sebagai permukiman bagi 

masyarakatnya (Zuhdi, 2018). Langkah antisipasi tersebut dilakukan dengan memastikan 

kebutuhan hunian mahasiswa telah terpenuhi oleh ketersediaan hunian yang ada. Sedangkan, 

kebutuhan mahasiswa di KPT setiap tahunnya berkembang mengikuti preferensi yang sesuai 

dengan karakteristik mahasiswa. Maka perlu diteliti mengenai karakteristik mahasiswa dan 

implikasinya terhadap hunian mahasiswa di KPT Tembalang, sebagai antisipasi untuk 

menghindari fenomena de-studentification yang merugikan. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Gejala positif maupun negatif dari studentifikasi dapat mengganggu kondusifitas 

kawasan sebagai kawasan pendidikan dan juga sebagai tempat yang layak hidup bagi 

masyarakat apabila tidak diantisipasi oleh pembuat kebijakan (Zuhdi, 2018). Penelitian 

Samadikun (2004) menunjukkan sebanyak 89% responden menyatakan bahwa sejak adanya 
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kampus Universitas Diponegoro telah terjadi perubahan di lingkungan KPT Tembalang. 

Perubahan penggunaan lahan kawasan ini telah banyak terkonversi menjadi hunian 

mahasiswa. Saat ini, hunian mahasiswa dan berbagai fasilitasnya tersebar tidak hanya di 

Kecamatan Tembalang saja, namun juga hingga Kecamatan Banyumanik. Perkembangan 

kawasan ini dipengaruhi oleh karakteristik dan preferensi mahasiswa dalam memilih lokasi 

hunian dan fasilitasnya pada kawasan-kawasan di sekitar Kecamatan Tembalang hingga 

Kecamatan Banyumanik. Pada penelitian mengenai studentifikasi sebelumnya, didapatkan 

hasil bahwa karakteristik mahasiswa yang berbeda akan mendorong perkembangan hunian 

mahasiswa yang berbeda pula dengan kawasan lainnya. Sangat disayangkan bahwa 

penelitian mengenai peran latar belakang mahasiswa seringkali digambarkan sebagai peran 

yang pasif pada perkembangan pasar hunian di kawasan studentifikasi. Kebanyakan 

penelitian sebelumnya lebih berfokus pada peran pengembang dan kelembagaan sebagai 

penyedia hunian mahasiswa. Padahal supply dan demand hunian pada proses yang 

komprehensif dipengaruhi oleh karakteristik mahasiswa sebagai konsumen hunian. 

Keadaan supply atau kebutuhan hunian yang tidak sesuai dengan demand atau 

ketersediaan hunian di KPT Tembalang akan mengakibatkan terjadinya fenomena de-

studentification pada kawasan. Menurut studi kasus yang telah dilakukan mengenai proses 

studentifikasi, telah terjadi indikasi awal fenomena de-studentification pada kawasan. 

Fenomena ini berakibat hunian mahasiswa mengalami kekosongan karena ketersediaan 

hunian yang tidak sesuai dengan karakteristik dan preferensi dari mahasiswa. Berdasarkan 

data, jumlah penghuni Rusunawa pada tahun 2011 hanya mengisi 84,67% dari total kapasitas 

yang disediakan. Padahal kapasitas total yang ada hanya sekitar 10% dari jumlah mahasiswa 

yang diterima Universitas Diponegoro setiap tahunnya (Fitrianingsih, 2011). Pada KPT 

Tembalang sendiri, kekosongan kamar pada hunian mahasiswa sudah mulai terjadi, namun 

belum menimbulkan fenomena de-studentification yang ekstrim. Di sisi lain, belum 

diketahui bagaimana karakteristik mahasiswa yang dominan di KPT Tembalang untuk dapat 

diestimasikan kebutuhan huniannya. Maka sebagai upaya menghindari efek buruk dari kasus 

studentifikasi yang pernah terjadi pada beberapa studi kasus lain, perlu dilakukan penelitian 

mengenai hubungan antara karakteristik, preferensi mahasiswa dan ketersediaan hunian 

mahasiswa di KPT Tembalang. Sehingga muncul pertanyaan penelitian, bagaimana 

pengaruh karakteristik mahasiswa terhadap preferensi dan ketersediaan hunian 

mahasiswa di KPT Tembalang?  
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1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik 

mahasiswa terhadap preferensi dan ketersediaan hunian mahasiswa di KPT Tembalang. 

1.3.2 Sasaran 

Sasaran-sasaran penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian yang 

telah disebutkan, sebagai berikut:  

1. Menganalisis ketersediaan hunian mahasiswa di KPT Tembalang 

2. Menganalisis karakteristik mahasiswa di KPT Tembalang 

3. Menganalisis preferensi hunian mahasiswa di KPT Tembalang 

4. Menganalisis pengaruh karakteristik mahasiswa terhadap preferensi dan 

ketersediaan hunian di KPT Tembalang 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup ruang lingkup wilayah penelitian dan 

ruang lingkup substansi. Berikut merupakan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

substansi dari penelitian ini: 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Penelitian dilakukan pada Kawasan Pendidikan Tinggi (KPT) Tembalang yang 

mencakup Kelurahan Tembalang, Kelurahan Bulusan, Kelurahan Pedalangan, Kelurahan 

Sumurboto dan Kelurahan Kramas. Kelurahan Tembalang, Kelurahan Bulusan dan 

Kelurahan Kramas merupakan bagian dari Kecamatan Tembalang. Sedangkan, Kelurahan 

Pedalangan dan Kelurahan Sumurboto merupakan bagian dari Kecamatan Banyumanik. 

KPT Tembalang mempunyai batas kawasan sebagai berikut : 

- Batas utara kawasan : Kecamatan Tembalang (Kelurahan Jangli, Kelurahan  

Sambiroto, Kelurahan Mangunharjo) dan Kecamatan 

Banyumanik (Kelurahan Ngesrep) 

- Batas timur kawasan : Kecamatan Tembalang (Kelurahan Meteseh) 

- Batas selatan kawasan : Kecamatan   Banyumanik   (Kelurahan   Padangsari, 

Kelurahan Jabungan) 

- Batas barat kawasan  : Kecamatan   Banyumanik   (Kelurahan   Tinjomoyo, 

Kelurahan Srondol Kulon, Kelurahan Srondol Wetan) 
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Kawasan studi dapat dilihat pada peta delineasi kawasan di Gambar 1.3. Pada peta 

dapat diketahui bagaimana posisi kawasan studi terhadap Kecamatan Tembalang dan 

Kecamatan Banyumaik sebagai kawasan administratifnya. 

 
Gambar 1.3 

Peta Delineasi Kawasan Penelitian 
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2010 
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Kawasan ini dipilih berdasarkan pertimbangan kawasan yang mengalami perubahan 

serta aktivitas mahasiswa yang lebih sering dibanding kelurahan lainnya. Tiga kelurahan di 

Kecamatan Tembalang yang dipilih sebagai kawasan studi, telah direncanakan sebagai 

kawasan pendidikan pada RDTRK BWP VI Kota Semarang. Sedangkan dua kelurahan di 

Kecamatan Banyumanik dipilih karena mempunyai konsentrasi hunian mahasiswa yang 

tinggi. Pada RDTRK BWK VII yaitu Kecamatan Banyumanik, kawasan ini difungsikan 

sebagai kawasan permukiman untuk mendukung kawasan pendidikan di Kecamatan 

Tembalang. Penelitian lebih difokuskan pada dampak peningkatan kebutuhan hunian oleh 

mahasiswa Universitas Diponegoro, karena mempunyai jumlah mahasiswa serta pengaruh 

lebih besar dibanding perguruan tinggi lain terhadap studentifikasi yang terjadi. 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Lingkup materi ini disesuaikan dengan payung penelitian Riset Dosen Mahasiswa 

(RDM) mengenai fenomena studentifikasi dalam bimbingan Dr. -Ing. Santy Paulla Dewi, 

ST, MT. Lingkup materi dapat dilihat pada bagan mengenai payung penelitian RDM pada 

Gambar 1.4. Berdasarkan bagan tersebut, penelitian mempunyai lingkup materi pada 

ketersediaan akomodasi hunian mahasiswa dan kebutuhan akomodasi hunian mahasiswa. 

Penelitian ini akan lebih berfokus pada peran mahasiswa terhadap proses studentifikasi yang 

terjadi dan saling melengkapi dengan pembahasan pada penelitian lain pada RDM 

studentifikasi ini. 

 Penelitian ini tidak saling tergantung dengan penelitian lain sebagai bagian dalam 

payung penelitian RDM namun memiliki kesamaan pada kawasan studi yang diteliti yaitu 

pada Kawasan Pendidikan Tinggi (KPT) Tembalang. Penelitian yang berada dalam lingkup 

RDM ini sebelumnya mempunyai judul Kajian Kerentanan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Lokal Tembalang terkait Proses Studentifikasi di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang 

oleh Zahratul Hayah pada tahun 2019. Penelitian-penelitian yang ada dalam payung 

penelitian tersebut melengkapi pembahasan mengenai studentifikasi sehingga menjadi suatu 

rangkaian studi yang komprehensif. Penulis mengkaji tema yang lebih spesifik yaitu 

mengenai supply dan demand dari akomodasi hunian mahasiswa yang berfokus kepada 

peran mahasiswa terhadap lingkungan studentifikasi sehingga diturunkan ke dalam judul 

“Pengaruh Karakteristik Mahasiswa Terhadap Preferensi dan Ketersediaan Hunian 

Mahasiswa di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang”. 
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Gambar 1.4  

Payung Penelitian Riset Dosen Mahasiswa (RDM) 
Sumber: Hasil Analisa Penulis, 2019 

Berdasarkan lingkup materi yang dibatasi pada RDM tersebut kemudian dilakukan 

kajian pada Bab II penelitian ini pada literatur mengenai karakteristik mahasiswa dan hunian 

mahasiswa dalam perspektif studentifikasi. Sehingga pada penelitian ini mempunyai fokus 

pembahasan pada variabel yang didefinisikan sebagai berikut : 

 Proses Studentifikasi 

Studentifikasi merupakan proses perkembangan kawasan pendidikan tinggi yang 

disebabkan oleh tingginya konsentrasi aktivitas mahasiswa sehingga mengubah 

sruktur sosial, ekonomi, budaya dan fisik dari kawasan sebelumnya.  Pada penelitian 
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pembahasan mengenai teori studentifikasi difokuskan pada perubahan kawasan 

menjadi hunian mahasiswa dimana permukiman masyarakat berubah menjadi 

didominasi permukiman untuk hunian mahasiswa dan pengaruh mahasiswa sebagai 

subjek utama dari proses studentifikasi. 

 Karakteristik Mahasiswa 

Mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No. 30 tahun 1990 adalah peserta didik 

yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu di kawasan pendidikan tinggi. 

Mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses studentifikasi karena setiap 

karakteristik mahasiswa menentukan bagaimana proses studentifikasi yang terjadi 

pada kawasan. Karakteristik mahasiswa yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah 

karakteristik yang memengaruhi preferensi hunian di kawasan pendidikan tinggi. 

 Hunian Mahasiswa 

Hunian yang diteliti dalam penelitian ini adalah hunian yang dapat ditinggali oleh 

mahasiswa di kawasan studi. Hunian mahasiswa dibagi berdasarkan jenis dan lokasi 

huniannya di kawasan studi. Jenis hunian mahasiswa pada penelitian ini dibahas 

berdasarkan klasifikasi jenis hunian mahasiswa yang terdapat dalam teori 

studentifikasi. Teori tersebut mengklasifikasikan hunian mahasiswa menjadi 3 jenis 

hunian berdasarkan karakteristiknya yaitu jenis hunian mahasiswa HMO, PBSA dan 

Private Housing . Ketiga jenis hunian tersebut mempunyai karakteristik: 

 HMO (Houses of Multiple Occupancy) rumah masyarakat asli kawasan 

ataupun bangunan baru yang sebagian atau seluruhnya dan disekat setiap 

ruangan untuk difungsikan sebagai hunian mahasiswa. HMO pada 

kawasan pendidikan tinggi di Indonesia identik disebut sebagai kamar kost 

mahasiswa. 

 PBSA (Purpose-Built Student Accommodation) yaitu bangunan vertikal 

yang dibuat khusus oleh institusi tertentu untuk keperluan hunian 

mahasiswa. PBSA di Indonesia identik dengan hunian mahasiswa berupa 

asrama / rumah susun. 

 Private Housing yaitu rumah perseorangan dengan hak milik yang 

digunakan sebagai hunian mahasiswa. Hunian Privat masih kurang 

berkembang di kawasan pendidikan tinggi di Indonesia, namun identik 

dengan hunian berupa apartemen dan rumah kontrak mahasiswa. 
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 Ketersediaan Hunian Mahasiswa 

Ketersediaan hunian yang dimaksud pada penelitian yaitu jenis dan lokasi hunian 

yang tersedia di kawasan studi dan dapat ditinggali oleh mahasiswa sebagai hunian 

mahasiswa. Pada penelitian ini, preferensi hunian mahasiswa digunakan untuk 

merepresentasikan supply dalam pasar hunian mahasiswa di kawasan studi. 

Preferensi hunian mahasiswa dibagi menjadi lokasi dan jenis hunian berdasarkan 

teori studentifikasi. 

 Preferensi Hunian Mahasiswa 

Preferensi hunian yang dimaksud pada penelitian yaitu pilihan atau minat mahasiswa 

terhadap jenis dan lokasi hunian yang ditawarkan pada kawasan studi. Pada 

penelitian ini, preferensi hunian mahasiswa digunakan untuk merepresentasikan 

kebutuhan hunian mahasiswa sebagai demand dalam pasar hunian mahasiswa di 

kawasan studi. Preferensi hunian mahasiswa dibagi menjadi lokasi dan jenis hunian 

berdasarkan teori studentifikasi. 

 Pengaruh Karakteristik Mahasiswa Terhadap Preferensi dan  

Ketersediaan Hunian Mahasiswa 

Mahasiswa dapat menentukan arah perkembangan kawasan studentifikasi melalui 

keputusan yang dipilih terhadap hunian mahasiswa yang ideal baginya. Sesuai 

dengan pengertian pengaruh sebagai suatu daya yang timbul dari seseorang sehingga 

dapat membentuk sesuatu hal lain, maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa 

mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hunian mahasiswa di kawasan 

studentifikasi. Perkembangan hunian dilihat dari sisi kebutuhan hunian mahasiswa 

berdasarkan preferensi dan ketersediaan hunian yang ada pada kawasan studi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penataan hunian mahasiswa 

pada KPT Tembalang di masa selanjutnya, supaya lebih mempertimbangkan pengaruh 

proses studentifikasi yang terjadi pada kawasan. 

 Bagi penulis, penelitian dapat memberi tambahan wawasan mengenai proses 

studentifikasi serta gentrifikasi yang tanpa disadari terjadi di beberapa wilayah di 

Indonesia, khususnya lebih mengerti bagaimana pengaruh proses tersebut pada 

perkembangan kawasan pendidikan tinggi Tembalang, serta bagaimana mengatasi 

proses perkembangan kawasan tersebut. 
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 Bagi Pemerintah Kota Semarang, penelitian dapat dijadikan sebagai acuan 

kebijakan yang akan diambil dalam penataan kawasan Kecamatan Tembalang dan 

Kecamatan Banyumanik. 

 Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran terhadap 

proses studentifikasi yang terjadi pada kawasan, supaya masyarakat dapat 

mengambil langkah-langkah terbaik yang dapat membantuk proses 

perkembangan menjadi bernilai positif. 

 Bagi akademisi, penelitian ini berguna untuk menjadi salah satu rujukan mengenai 

proses studentifikasi yang hingga saat ini masih relatif minim kajiannya di 

Indonesia. 

1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber informasi atau rujukan literatur pada 

Tabel 1.1 dengan tanpa melakukan plagiarisme terhadap literatur tersebut. 

Tabel 1.1 

Keaslian Penelitian 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Lokasi dan 

Tahun 

Penelitian 

Teknik 

Analisis 
Hasil 

1 Hubbard 

Phil 

Geographies of 

Studentification and 

Purpose Built Student 

Accomodation: 

Leading Separate 

Lives 

London, 

2008 

Kualitatif Mahasiswa dianggap lebih 

bergantung pada sektor 

swasta terkait pemenuhan 

akomodasi huniannya 

sehingga mendorong 

pengembang swasta untuk 

semakin terlibat dalam 

pasar akomodasi siswa. 

2 Soheil 

Sabri 

"Studentification" Is 

It a Key Factor 

Within The 

Residential Decision-

Making Process in 

Kuala Lumpur? 

Kuala 

Lumpur, 

2008 

Kualitatif Studentifikasi sebagai 

fenomena perkotaan yang 

harus dipertimbangkan di 

kota pendidikan tinggi. 

Proses ini jelas memiliki 

pengaruh terhadap struktur 

spasial perkotaan. 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Lokasi dan 

Tahun 

Penelitian 

Teknik 

Analisis 
Hasil 

3 Cloe 

Kinton 

De-studentification Loughbo-

rough, 2016 

Mix 

Methode 

Preferensi hunian 

mahasiswa Loughborough 

akan akomodasi berkualitas 

tinggi, dan gaya hidup siswa 

yang lebih berorientasi pada 

konsumen dan materialistis.  

4 Ahmad 

Zuhdi  

Faktor-Faktor 

Penentu 

Studentifikasi di 

Kawasan Sekitar ITS 

Sukolilo 

Surabaya, 

2018 

Kualitatif Hasil analisa menunjukkan  

faktor-faktor penentu  

studentifikasi  pada 

kawasan Sekitar Kampus 

ITS Sukolilo  

Sumber : Hubbard (2009); Kinton (2016); I. N. Prayoga (2011); Sabri (2008); Wahyuningtyas (2016);  

Zuhdi (2018) 

1.7 Posisi Penelitian 

Ilmu perencanaan wilayah kota membahas mengenai perencanaan wilayah dan 

perencanaan kota atau perkotaan. Penelitian dilakukan untuk meneliti proses studentifikasi 

sebagai bagian dari proses perkembangan suatu kawasan kota. Studentifikasi sendiri 

merupakan suatu proses sebagai mutasi proses dari gentrifikasi. Studentifikasi menyebabkan 

transformasi ekonomi, fisik, budaya dan masyarakatnya, proses transformasi tersebut 

berkaitan langsung dengan perkembangan kota. 

 
Gambar 1.5  

Posisi Penelitian 
Sumber : Analisis Penulis, 2020 
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1.8 Kerangka Pemikiran 

Penelitian dilatarbelakangi adanya dominasi hunian mahasiswa sebagai indikasi 

proses studentifikasi pada KPT Tembalang. Penelitian difokuskan pada pengaruh mahasiswa 

sebagai subjek utama proses studentifikasi terhadap preferensi dan ketersediaan hunian di 

KPT Tembalang. Gambaran proses penelitian dari latar belakang, pertanyaan penelitian, 

tujuan penelitian hingga tahapan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada bagan di 

Gambar 1.6. 

 
Gambar 1.6  

Kerangka Pikir Penelitian 
Sumber : Analisis Penulis 2020
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1.9 Metodologi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif karena dirasa sesuai dengan syarat pemilihan 

metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2015), yaitu : 

 apabila masalah yang mempunyai titik tolak penelitian sudah jelas atau 

variabelnya dapat didapatkan dari penelitian sebelumnya 

 apabila peneliti ingin mendapat informasi yang luas dari suatu populasi 

 apabila ingin mengetahui pengaruh satu atau lebih variable independen terhadap 

satu atau lebih variable dependen dalam kondisi alamiah 

 apabila peneliti bermaksud mengui hipotesis penelitian 

 apabila peneliti mendapatkan data yang akurat, berdasarkan fenomena yang 

empiris dan dapat diukur 

 apabila ingin menguji terhadap adanya keragu-raguan tentang validitas 

pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu. 

Metode kuantitatif biasanya digunakan untuk mengolah data keyakinan, pendapat, 

karakteristik, perilaku, hubungan variabel dengan mengubahnya dalam bentuk angka. 

Metode ini dipilih dalam penelitian karena data dapat diolah dan dianalisis dengan cara yang 

terukur dan pasti. Maka dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data karakter 

mahasiswa, preferensi hunian mahasiswa dan ketersediaan hunian mahasiswa yang akan 

diolah dalam bentuk angka atau kuantitatif. 

1.9.1 Metode Pengumpulan Data 

Kebutuhan data merupakan informasi awal diperlukan untuk memulai penelitian. 

Data tersebut dibagi menjadi beberapa variabel yang dibutuhkan. Variabel sendiri adalah 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Variabel independent / bebas dari penelitian adalah 

karakteristik mahasiswa, sedangkan variabel dependent / terikatnya adalah preferensi hunian 

mahasiswa. Hubungan antara kedua variabel tersebut dianalisis kaitannya dengan variabel 

ketersediaan hunian mahassiswa. Sehingga didapatkan hasil bagaimana keterkaitan antara 

ketiga variabel tersebut. 
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Masing-masing variabel tersebut diteliti pada sampel untuk mewakili keadaan 

seluruh populasi objek penelitian. Populasi merupakan sekumpulan objek/subjek dengan 

karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Sampel merupakan bagian 

dari populasi yang secara keseluruhan sifatnya dapat mewakili populasi. Populasi 

mahasiswa Universitas Diponegoro digunakan untuk mewakili data pada variabel 

karakteristik mahasiswa dan preferensi hunian mahasiswa. Populasi mahasiswa yang dipakai 

hanya mahasiswa Universitas Diponegoro saja karena berdasarkan data dari 

kemenristekdikti, mahasiswa dari Universitas Diponegoro mendominasi dengan persentase 

jumlah yang paling tinggi dibanding jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya. Oleh 

karenanya, penelitian ini mengambil mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai fokus 

subjek penelitian. 

Populasi mahasiswa aktif di Universitas Diponegoro terdapat sebanyak 55.024 jiwa 

mahasiswa menurut data Kemenristek Dikti. Jumlah mahasiswa ini termasuk mahasiswa 

dengan asal rumah di Kota Semarang maupun di luar Kota Semarang. Sampel dari populasi 

ini diteliti dengan menggunakan rumus Frank Lynch (Sugiarto, 2001). Perhitungan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut :  

𝐧 =
𝐍𝐙𝟐𝐏(𝟏 − 𝐏)

𝐍𝐄𝟐 + 𝐙𝟐𝐏(𝟏 − 𝐏)
 

𝒏 =  
(𝟓𝟓𝟎𝟐𝟒)( 𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟏𝟓)(𝟏 − 𝟎. 𝟏𝟓)

(𝟓𝟓𝟎𝟐𝟒)(𝟎. 𝟏)𝟐 + ( 𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟏𝟓)(𝟏 − 𝟎. 𝟏𝟓)
 

𝒏 =  
𝟒𝟒. 𝟑𝟖𝟗, 𝟖𝟒𝟏𝟔𝟔𝟒

𝟓𝟓𝟎, 𝟐𝟒 + 𝟎, 𝟖𝟎𝟔𝟕𝟑𝟔 
 

𝒏 = 𝟖𝟎, 𝟓𝟓 

Keterangan:  

n  = jumlah sampel  

N  = jumlah populasi  

Z  = nilai standar sesuai dengan tingkat kepercayaan (dalam 

hal ini bernilai 1,96 pada tingkat kepercayaan 95 %)  

E  = error yaitu tingkat kesalahan yang ditentukan (penulis 

menetapkan 10% untuk populasi mahasiswa)  

P  = proporsi atau presentasi yang mempunyai karakteristik 

tertentu (penulis  menetapkan 30 % pada populasi 

mahasiswa)   
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Hasil dari perhitungan sampel untuk populasi mahasiswa aktif di Universitas 

Diponegoro tersebut dapat dibulatkan menjadi minimal 81 orang responden mahasiswa. 

Penelitian ini menggunakan sejumlah 106 responden mahasiswa Universitas Diponegoro 

sehingga memenuhi minimal responden yang disyaratkan pada perhitungan sebelumnya. 

Responden yang digunakan melebihi jumlah hitungan yang telah dilakukan untuk 

mendapatkan hasil data yang lebih valid. Responden mahasiswa tersebut dikumpulkan 

secara acak menggunakan teknik pengumpulan simple random sampling melalui survey 

primer. Survei primer merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

oleh peneliti untuk untuk memperoleh data langsung dari responden penelitian. Survey 

primer tersebut dilakukan menggunakan alat analisis kuesioner yang merupakan instrumen 

pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis dan pilihan jawaban kepada 

responden untuk dijawab. Kuesioner dilakukan terbuka secara daring / online melalui alat 

Google Form karena adanya kendala social distancing pada pandemi Covid 19 serta dengan 

pertimbangan responden yang mempunyai interaksi tinggi di dunia maya. 

Di sisi lain, pada variabel ketersediaan hunian mahasiswa digunakan data hunian 

mahasiswa di KPT Tembalang. Populasi hunian mahasiswa di KPT Tembalang 

dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan cluster random sampling. Cluster random 

sampling adalah pengambilan sampel dimana seorang peneliti membagi populasi menjadi 

beberapa kelompok yang terpisah yang disebut sebagai cluster. Dari beberapa cluster ini 

diambil beberapa sampel yang dipilih secara random atau acak. Unit kawasan yang menjadi 

sampel dari penelitian ini adalah salah satu RW dari setiap kelurahan di kawasan studi. Unit 

kawasan ini dianggap dapat merepresentasikan hunian mahasiswa pada keseluruhan 

kawasan. Kawasan RW pada setiap kelurahan yang menjadi sampel dari penelitian terdapat 

pada Tabel 1.2. Data hunian mahasiswa pada setiap RW sebagai  kawasan sampling tersebut 

dikumpulkan melalui observasi langsung, kemudian diperkuat dengam wawancara pada 

Ketua RW masing-masing kawasan.  

Tabel 1.2 

Sampel Populasi Hunian Mahasiswa di KPT Tembalang 

Kelurahan Sampel 

Kelurahan Tembalang RW 7 

Kelurahan Bulusan RW 3 

Kelurahan Pedalangan RW 10 

Kelurahan Sumurboto RW 3 

Kelurahan Kramas RW 1 

Sumber : Analisis Penulis, 2020 
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Dalam upaya mempelajari studi kasus pengaruh mahasiswa terhadap preferensi dan 

ketersediaan hunian mahasiswa, diambil kawasan sampling hunian mahasiswa pada setiap 

kelurahan di KPT Tembalang. Sesuai dengan jumlah kelurahan pada kawasan, terdapat 5 

kawasan sampling dengan luas area setingkat wilayah adminisrasi RW. Kelima area tersebut 

antara lain kawasan RW 7 Kelurahan Tembalang, RW 3 Keluarahan Bulusan RW 10 

Kelurahan Pedalangan, RW 3 Kelurahan Sumurboto, dan RW 1 Kelurahan Kramas.  

 
Gambar 1.7  

Peta Hasil Sampling Ketersediaan Hunian Mahasiswa di KPT Tembalang 
Sumber : Hasil Olahan Penulis dari Data Bappeda Kota Semarang, 2010 

Seluruh data yang telah dikumpulkan sesuai pada survey primer yang telah dilakukan, 

dirincikan dalam Tabel 1.3. Pada data tersebut, variabel karakteristik mahasiswa dan 

preferensi hunian mahasiswa mempunyai dua jenis ukuran data yaitu data ordinal dan 

interval. Ukuran data ordinal digunakan untuk diolah pada identifikasi karakteristik. 

Kemudian dilakukan Metode Succesive Interval (MSI) untuk mengubah data ordinal 

tersebut menjadi data interval, karena pada analisis selanjutnya yaitu analisis regresi linear 

berganda dibutuhkan data jenis interval. 
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Tabel 1.3 

Kebutuhan Data Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Nama Data 

Ukuran 

Data 

Tahun 

Data 

Instrumen 

Pengumpulan 
Sumber Data 

Ketersediaan 

Hunian 

Mahasiswa 

Ketersediaan  

Tipe  Hunian 

Mahasiswa 

Ordinal 2020 

Observasi dan 

Wawancara 

terstruktur 

KPT Tembalang 

dan RW terkait 

Ketersediaan 

Lokasi Hunian 

Mahasiswa 

Ordinal 2020 

Observasi dan 

Wawancara 

terstruktur 

KPT Tembalang 

dan RW terkait 

Karakteristik 

Mahasiswa 

Asal Daerah 

Ordinal 

dan 

Interval 

2020 Telaah Data 

BAA 

Universitas 

Diponegoro 

Tahun Studi 

Ordinal 

dan 

Interval 

2020 Telaah Data 

BAA 

Universitas 

Diponegoro 

Kemampuan 

Finansial 

Ordinal 

dan 

Interval 

2020 Kuesioner Mahasiswa 

Transportasi 

Ordinal 

dan 

Interval 

2020 Kuesioner Mahasiswa 

Aktivitas 

Ordinal 

dan 

Interval 

2020 Kuesioner Mahasiswa 

Preferensi 

Hunian 

Mahasiswa 

Preferensi Tipe 

Hunian 

Ordinal 

dan 

Interval 

2020 Kuesioner Mahasiswa 

Preferensi 

Karakter Penghuni 

Ordinal 

dan 

Interval 

2020 Kuesioner Mahasiswa 

Preferensi 

Interaksi Penghuni 

Ordinal 

dan 

Interval 

2020 Kuesioner Mahasiswa 

Preferensi Bentuk 

Hunian 

Ordinal 

dan 

Interval 

2020 Kuesioner Mahasiswa 

Preferensi 

Fasilitas Hunian 

Ordinal 

dan 

Interval 

2020 Kuesioner Mahasiswa 

Preferensi Lokasi 

Hunian 

Ordinal 

dan 

Interval 

2020 Kuesioner Mahasiswa 

Sumber : Hasil olahan penulis, 2020  
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Kebutuhan data yang telah dikumpulkan melalui instrumen kuesioner, yaitu data 

karakteristik mahasiswa dan preferensi hunian mahasiswa harus memenuhi persyaratan 

ilmiah. Persyaratan ilmiah yang harus dipenuhi meliputi kualifikasi pada aspek validitas dan 

realibilitas. Oleh karenanya, dilakukan uji validitas dan realibilitas pada data yang telah 

dikumpulkan sehingga data dinilai akurat dan dapat dipertanggungawabkan. Uji validitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui korelasi Bivariate Pearson (Produk 

Momen Pearson). Data diuji kekuatan hubungan antara skor faktor (penjumlahan item dalam 

satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor). Hasil dari korelasi pearson 

(R hitung) dibandingkan dengan R tabel sesuai dengan jumlah dan signifikansi pengukuran 

korelasi. Apabila R hitung > R tabel, maka data dinyatakan valid. Sedangkan untuk 

realibilitas data menggunakan metode pengujian Cronbach’s Alpha dengan kategori 

koefisien reliabilitas menurut Guilford  (1956) sebagai berikut: 

Tabel 1.4 

Dasar Keputusan Uji Realibilitas 

Hasil Cronbach’s Alpha Keputusan Realibilitas 

0,80 - 1,00 reliabilitas sangat tinggi 

0,60 - 0,80 reliabilitas tinggi 

0,40 -  0,60 reliabilitas sedang 

0,20 -  0,40 reliabilitas rendah 

-1,00 - 0,20 
reliabilitas sangat rendah 

(tidak reliabel) 

Sumber : Guilford (1956) 

Setelah data dianggap memenuhi syarat validitas dan realibilitas, data kemudian diolah 

dengan langkah editing data dan tabulasi data. Editing data dilakukan memeriksa kesesuaian 

data yang sudah dikumpulkan dan memperbaiki data sebelum diolah. Kemudian data 

tersebut disusun dalam bentuk tabulasi data tabel maupun grafik sehingga dapat 

mempermudah analisis data setelahnya. 

1.9.2 Metode Analisis Data 

Penelitian ini mempunyai model induktif dengan analisis data sampel yang kemudian 

digeneralisasikan pada populasi secara umum. Analisis data dilakukan menggunakan ilmu 

statistika. Pada umumnya statistik dibagi menjadi statistik deskriptif dan inferensi dimana 

statistik deskriptif hanya berfungsi untuk mendeskripsikan dan meringkas data. Sedangkan 

statistik inferensi digunakan sebagai metode statistik untuk menganalisis data dan membuat 

perkiraan pada keseluruhan populasi. Penelitian ini menggunakan statistika deskriptif 
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maupun inferensial. Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan pada identifikasi 

variabel dengan alat analisis deskriptif kuantitatif, pemetaan dan skoring. Sedangkan 

statistik inferensi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari karakteristik terhadap 

preferensi hunian mahasiswa menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Proses dan 

tahapan analisis yang dilakukan selama penelitian digambarkan dalam kerangka analisis 

pada Gambar 1.8. 

  

Gambar 1.8 

Kerangka Analisis Penelitian 
Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2020 

Pada bagan dapat ketahui bahwa hasil dari analisis pengaruh karakteristik mahasiswa 

terhadap preferensi hunian mahasiswa kemudian dikaitkan dengan ketersediaan hunian 

mahasiswa pada kawasan studi menggunakan analisis deskriptif. Proses dan tahapan yang 

dilakukan pada kerangka analisis didasarkan pada sasaran penelitian yang ingin dicapai. Alat 

analisis yang digunakan untuk menganalisis setiap sasaran penelitian, dibahas secara runtut 

sebagai berikut :  
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A. Menganalisis ketersediaan hunian mahasiswa di KPT Tembalang 

Analisis ketersediaan hunian mahasiswa mengolah data variabel ketersediaan hunian 

mahasiswa di KPT Tembalang yang diidentifikasi menggunakan alat analisis deskriptif dan 

pemetaan. Deskriptif adalah sebuah studi yang digunakan untuk menggambarkan suatu 

keadaan pada suatu masa ke dalam bentuk narasi yang bermakna.  Data yang digunakan 

untuk analisis secara deskriptif adalah data persentase luas serta jumlah hunian mahasiswa 

serta data hasil wawancara terstruktur dari narasumber RW di KPT Tembalang. Data 

persentase jenis hunian digambarkan secara spasial pada sebuah peta menggunakan teknik 

pemetaan. Peta menggambarkan persentase jenis hunian mahasiswa pada setiap kelurahan 

di KPT Tembalang. Hasil dari analisis ini adalah ketersediaan hunian mahasiswa di KPT 

Tembalang dalam bentuk peta dan naratif. Berdasarkan hasil dari analisis ini diketahui 

bagaimana ketersediaan jenis dan lokasi dari hunian mahasiswa di KPT Tembalang. 

B. Menganalisis karakteristik mahasiswa di KPT Tembalang 

Karakteristik mahasiswa di KPT Tembalang dianalisis menggunakan alat analisis 

deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah sebuah studi yang digunakan untuk 

menggambarkan keadaan pada suatu masa ke dalam bentuk numerik yang memiliki makna. 

Pada penelitian ini deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis indikator dalam 

variabel, sehingga diketahui frekuensi antar indikator karakteristik mahasiswa tersebut. Sub 

variabel yang akan diidentifikasikan secara numerik dalam variabel karakteristik mahasiswa 

ini adalah karakteristik asal daerah, tahun studi, kemampuan finansial, transportasi dan 

aktivitas sampingan dari mahasiswa. Karakteristik asal daerah pada mahasiswa KPT 

Tembalang dibagi menurut indikator asal provinsinya yaitu dalam Provinsi Jawa Tengah 

atau provinsi selainnya. Karakteristik tahun studi pada mahasiswa KPT Tembalang dibagi 

menurut indikator tahun masuk studi bagi mahasiswa Universitas Diponegoro. Karakteristik 

kemampuan finansial dibagi berdasarkan indikator uang bulanan yang biasa dibelanjakan 

oleh mahasiswa di luar uang sewa hunian. Karakteristik transportasi dibagi berdasarkan 

indikator kepemilikan kendaraan dari mahasiswa. Selanjutnya karakteristik terakhir yang 

digunakan dalam variabel adalah karakteristik aktivitas mahasiswa, yang dibagi berdasarkan 

indikator kepadatan aktivitas sampingannya. Kelima indikator karakteristik tersebut 

kemudian dianalisis jumlahnya sehingga didapatkan karakteristik mahasiswa yang dominan 

berdasarkan frekuensi yang paling banyak ditemui dalam data. 
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C. Menganalisis preferensi hunian mahasiswa di KPT Tembalang 

Preferensi hunian mahasiswa dibagi menjadi preferensi jenis dan lokasi hunian 

mahasiswa. Preferensi lokasi hunian mahasiswa diidentikasikan sesuai dengan besar 

persentase hasil kuesioner survey. Sedangkan jenis hunian pada preferensi hunian 

mahasiswa dianalisis menggunakan alat analisis skoring. Analisis skoring digunakan untuk 

mengetahui preferensi jenis hunian mahasiswa berdasarkan data yang didapatkan. Pada teori 

studentifikasi, jenis hunian dibagi berdasarkan tahap studentifikasi antara lain HMO, PBSA 

dan hunian privat. Hunian tersebut masing-masing memiliki kriteria tertentu. Kriteria yang 

dikumpulkan dari hasil kuesioner yang dibagikan, kemudian diolah menggunakan teknik 

analisis skoring sehingga diketahui jenis hunian seperti apa yang paling sesuai dengan 

preferensi mahasiswa.  

Jenis hunian tersebut ditentukan berdasarkan akumulasi jumlah skor setiap kriteria. 

Setiap skor ditentukan berdasarkan skala yang sesuai dengan karakteristik setiap jenis 

hunian, seperti telah dirincikan pada Tabel 1.5. Skala setiap kriteria dibagi menjadi 3 range 

kelas, dengan kelas skala 1 didasarkan untuk karakteristik HMO, 2 untuk karakteristik PBSA 

dan 3 untuk karakteristik hunian privat. 

Tabel 1.5 

Skala Jenis Hunian Mahasiswa 

Kriteria 

Skala 

1  

(HMO) 

2  

(PBSA) 

3  

(Private 

Housing) 

Tipe Hunian Kamar kost Asrama / wisma 
Rumah 

kontrak 

Karakter Penghuni Bebas 
Asal / kegiatan 

penghuni sama 

Sudah ada 

relasi / 

sendirian 

Interaksi Penghuni 
Interaksi dengan 

pemilik hunian 

Interaksi dengan 

mahasiswa lain 

Interaksi 

terbatas / 

individualis 

Bentuk Hunian Hunian rumah Hunian vertikal 
Hunian rumah 

(kosong) 

Fasilitas Hunian 

Fasilitas 

dikelola pemilik 

hunian, 

digunakan 

bersama 

Fasilitas 

dikelola pemilik 

hunian 

Fasilitas 

dikelola 

sendiri 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2020 
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Klasifikasi skor hasil skala tersebut ditentukan menggunakan kriterium Sturgess 

dengan rumus perhitungan sebagai berikut 

I =  
NT − NR

K
  

 

 

keterangan : 

I = Interval 

NT = Nilai variable tertinggi 

NR = Nilai variable terendah 

K = Kategori

Perhitungan berdasarkan kriterium Sturgess digunakan untuk menghitung interval 

skor pada hasil skor kuesioner setiap responden. Perhitungan interval yang digunakan adalah 

sebagai berikut,  

I =  
15 − 5

3
= 3,3 

Interval yang telah dihitung diaplikasikan sebagai batas klasifikasi jenis hunian pada 

hasil skor setiap responden seperti disajikan pada Tabel 1.6. 

Tabel 1.6 

Klasifikasi Total Skor 

Klasifikasi  

Jenis Hunian 

Total Skor 

Preferensi Hunian 

HMO 5 – 8 

PBSA 9 – 11 

Hunian Private 12 – 15 
Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2020 

Setelah jenis hunian dari preferensi hunian mahasiswa ditentukan, kemudian jenis 

hunian tersebut dianalisis menurut lokasi huniannya. Pada penelitian ini lokasi hunian 

dikategorikan berdasarkan kelurahan dari kawasan studi yaitu Kelurahan Tembalang, 

Kelurahan Bulusan, Kelurahan Pedalangan, Kelurahan Sumurboto dan Kelurahan Kramas. 

Penyajian data menggunakan tabulasi silang dapat membentuk tipologi dari kecenderungan 

preferensi hunian mahasiswa mahasiswa berdasarkan frekuensi yang paling banyak ditemui 

dalam data. 

D. Menganalisis pengaruh karakteristik mahasiswa terhadap preferensi dan 

ketersediaan hunian mahasiswa di KPT Tembalang 

Pengaruh karakteristik mahasiswa terhadap preferensi hunian mahasiswa di KPT 

Tembalang dianalisis menggunakan alat analisis regresi liner berganda menggunakan 

bantuan program SPSS 23.0 for Windows. Regresi linier berganda adalah analisis yang 
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digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam 

penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

karakteristik sebagai variabel bebas terhadap preferensi jenis dan lokasi sewa dari hunian 

mahasiswa sebagai variabel terikat. Pada analisis ini data yang digunakan adalah data yang 

sebelumnya sudah diubah menjadi data interval yang memiliki nilai. Nilai data dari setiap 

variabel yang ada dapat dilihat pada Tabel 1.7. Nilai data ini penting untuk dapat melakukan 

interpresi pada hasil uji regresi nantinya. 

Tabel 1.7 

Nilai Parameter Variabel Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Parameter 

Nilai Data 

Interval 

Karakteristik 

Mahasiswa 

Asal Provinsi 

Provinsi Jawa Tengah 1,000 

Provinsi di dalam Pulau Jawa  

(selain Jawa Tengah) 

2,129 

Provinsi di luar Pulau Jawa 3,202 

Tahun masuk studi 

2019 1,000 

2018 dan 2017 2,055 

2016 dan 2015 3,140 

Uang bulanan 

< Rp 1.000.000 1,000 

RP 1.000.000 – Rp 1.500.000 2,055 

> RP 1.500.000 3,140 

Kepemilikan 

kendaraan 

Tidak mempunyai kendaraan 1,000 

Mempunyai motor 2,055 

Mempunyai mobil 3,140 

Aktivitas Sampingan 

Tidak ada kegiatan sampingan 1,000 

Mempunyai 1 kegiatan sampingan 2,200 

Mempunyai 2 kegiatan sampingan 3,413 

Preferensi 

Hunian 

Mahasiswa 

Jenis Hunian 

HMO 1,000 

PBSA 2,243 

Private Housing 3,215 

Lokasi Hunian 

Kelurahan Tembalang 1,000 

Kelurahan Bulusan 2,214 

Kelurahan Kramas 2,850 

Kelurahan Pedalangan 3,359 

Kelurahan Sumurboto 4,255 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2020 
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Analisis ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 

linearitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedasitas), uji regresi untuk mengetahui 

pengaruh karakteristik mahasiswa terhadap preferensi hunian mahasiswa di KPT Tembalang 

dan terakhir adalah interpretasi hasil uji regresi terhadap ketersediaan hunian mahasiswa di 

KPT Tembalang. Tahapan yang dilakukan dalam analisis adalah sebagai berikut : 

a) Uji Asumsi Klasik 

Sebuah data harus melewati persyaratan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk dapat 

diuji pengaruhnya menggunakan analisis regresi linier berganda. Tahapan ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa persyaratan minimal sebuah model regresi linier (dengan 

pendekatan OLS) telah dipenuhi sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan dalam 

pemenuhan asumsi. Uji asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi. Masing-masing uji asumsi klasik 

mempunyai arti sebagai berikut, 

1. Uji Normalitas untuk melihat nilai residual terdistribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi 

normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel 

tetapi pada nilai residualnya. 

2. Uji Linearitas digunakan untuk melihat apakah terdapat linearitas dalam data 

independent (bebas) terhadap data dependant (terikat). 

3. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear 

berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, 

maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi 

terganggu. 

4. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu terhadap residual data lain. Model 

regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians 

dari residual antara pengamatan adalah tetap atau disebut homoskedastisitas. 

5. Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu 

periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa 

analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data 
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observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series 

(runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada 

kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada 

saat yang bersamaan. Karena pertimbangan tersebut, maka uji asumsi pada 

penelitian ini tidak menggunakan uji autokorelasi. 

Syarat yang yang dipenuhi oleh data untuk uji asumsi klasik terdapat pada Tabel 1.8. 

Tabel 1.8 

Syarat Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi 
Syarat 

Uji Normalitas 

Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan melihat 

sebaran data residual pada P Plot. Apabila data tersebar 

mengikuti garis diagonal maka data terdistribusi normal. 

Uji Linearitas 

Jika nilai Deviation from Linearity Sig. > 0,05, maka ada 

hubungan yang linear secara signifikan antara variabel 

independent dengan variabel dependant, dan sebaliknya. 

Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari 

nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai 

Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang 

terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi, dikarenakan VIF = 1/tolerance, dan menunjukkan 

terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang 

digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF 

diatas angka 10. 

Uji Heteroskedasitas 

Heteroskedastisitas diuji menggunakan uji glejser dengan 

menguji signifikansi absolut residu. Apabila menghasilkan 

nilai signifikansi dibawah 5% atau 0,05 maka data 

mengalami gejala heteroskedasitas. Sedangkan model regresi 

yang baik tidak mengalami gejala heteroskedasitas. 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2020 

b) Uji Regresi 

Setelah data memenuhi uji asumsi yang disyaratkan, selanjutnya data dapat diuji 

menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Analisis ini menggunakan 3 uji yaitu uji 

F, uji koefisien determinasi dan uji T. Ketiga uji tersebut dihasilkan 3 produk tabel uji pada 

SPSS yang akan dianalisis yaitu tabel ANOVA, Model Summary dan Coefficients. Masing-
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masing tabel memberikan informasi pengaruh dari variabel independent (karakteristik 

mahasiswa) terhadap variabel dependant (preferensi hunian mahasiswa). 

Uji pertama yaitu uji F sebagai tahapan awal identifikasi model regresi yang diestimasi 

sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Hasil dari uji ini dapat dilihat pada tabel ANOVA yang memberikan 

informasi mengenai ada atau tidaknya pengaruh variabel karakteristik mahasiswa secara 

simultan (bersama-sama) terhadap variabel preferensi mahasiswa. Ada 2 cara yang bisa 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan uji hipotesis uji F. Pertama adalah 

membandingkan nilai signifikasi (sig.) atau nilai probabilitas hasil output Anova. Kedua 

adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. 

Uji kedua adalah uji koefisien determinasi (R square) yang menjelaskan variasi 

pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Tabel Model Summary 

memberi informasi mengenai nilai koefisien determinasi (R square), yakni kontribusi atau 

sumbangan pengaruh karakteristik mahasiswa secara simultan (bersama-sama) terhadap 

preferensi hunian mahasiswa. Koefisien determinasi (R Square) bermakna sebagai 

sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel tergantung. 

Koefisien determinasi dapat digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi 

pengaruh yang diberikan variabel bebas secara simultan terhadap variabel tergantung. 

Koefisien determinasi dapat dimaknai nilainya apabila hasil Uji F bernilai signifikan, yang 

berarti bahwa ada pengaruh variabel bebas erhadap variabel tergantung. Sebaliknya, apabila 

uji F tidak signifikan, maka nilai koefisien determinasi tidak dapat digunkan untuk 

memprediksi kontribusi pengaruh. 

Selanjutnya, dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh karakteristik mahasiswa 

secara parsial. Uji t dimaksudkan untuk menguji apakah parameter (koefisien regresi dan 

konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan/model regresi linier berganda sudah 

merupakan parameter yang mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dalam 

mempengaruhi variabel terikatnya atau belum. Uji t dilakukan dengan membandingkan 

signifikasi koefisien dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat untuk 

melihat ada pengaruh secara signifikan atau tidak antar kedua variabel. Kemudian apabila 

variabel berpengaruh secara parsial, arah pengaruh tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai t 

pada tabel coefficients apabila menunjukkan arah hubungan bernilai positif atau negatif. 

Positif menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat, 



29 

 

 

 

sedangkan negatif menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah. Searah yang dimaksud 

adalah apabila variabel bebas mengalami peningkatan maka variabel terikat akan mengalami 

peningkatan yang sama pula. Sedangkan apabila variabel bebas mengalami penurunan maka 

akan berdampak kepada variabel terikat yang juga akan mengalami penurunan. Hal tersebut 

berlangsung sebaliknya pada pengaruh yang dianggap berlawanan arah. Sedangkan, besaran 

angka pada tabel coefficients menjelaskan nominal slope dari persamaan regresi.  

Hasil dari analisis regresi akan menunjukkan karakteristik mahasiswa apa saja yang 

memengaruhi preferensi jenis dan lokasi hunian mahasiswa di KPT Tembalang. 

Karakteristik yang berpengaruh tersebut kemudian dikaitkan dengan ketersediaan hunian 

mahasiswa pada kawasan menggunakan alat analisis deskriptif. Hasil dari analisis berupa 

pengaruh karakteristik mahasiswa terhadap preferensi dan ketersediaan hunian mahasiswa 

di KPT Tembalang dalam bentuk naratif. 

1.10  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan dasar dan kerangka dari penelitian yang dilakukan, yang terdapat 

dalam sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, 

manfaat studi, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang dilakukan dan 

sistematika penulisan.  

BAB II KAJIAN LITERATUR PENELITIAN : KARAKTERISTIK MAHASISWA 

DAN HUNIAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF STUDENTIFIKASI 

Bab ini berisikan kajian literatur mengenai studentifikasi sebagai bagian dari proses 

gentrifikasi, tahapan, fenomena dan akibat yang timbul pada proses studentifikasi 

kawasan, ketersediaan hunian mahasiswa, pengaruh karakteristik mahasiswa serta 

preferensi mahasiswa terkait kebutuhan hunian mahasiswa. Pemahaman mengenai 

kajian di atas sangat diperlukan supaya penelitian yang dilakukan lebih terarah dan 

mampu mencapai tujuan dan sasaran dari penelitian. 

BAB III PERKEMBANGAN HUNIAN MAHASISWA DI KAWASAN 

PENDIDIKAN TINGGI TEMBALANG 

Bab ini menjelaskan gambaran umum dari kawasan penelitian yang mencakup 

kawasan administratifnya, profil dari Universitas Diponegoro, struktur dan pola ruang 

KPT Tembalang serta perkembangan kawasan. Pada bab ini juga dijelaskan 
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bagaimana karakteristik hunian mahasiswa pada jenis HMO, PBSA dan private 

housing pada KPT Tembalang. 

BAB IV ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK MAHASISWA TERHADAP 

PREFERENSI DAN KETERSEDIAAN HUNIAN MAHASISWA DI KAWASAN 

PENDIDIKAN TINGGI TEMBALANG 

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan dari analisis yang dilakukan untuk 

menjawab sasaran penelitian menggunakan metode penelitian sesuai yang telah 

dibahas sebelumnya pada kerangka penelitian dan kerangka analisis. Analisis yang 

dibahas yaitu analisis ketersediaan hunian mahasiswa di KPT Tembalang, analisis 

karakteristik mahasiswa di KPT Tembalang, analisis preferensi hunian mahasiswa di 

KPT Tembalang serta analisis pengaruh karakteristik terhadap dua variabel penelitian 

lainnya. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi dari tujuan penelitian yang telah 

dicapai pada proses penelitian.  


