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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kota Malang adalah sebuah kota terbesar kedua di Jawa Timur, 

terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya. Sebagai kota pelajar, 

Malang memiliki beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas 

Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), dan Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM). Tingginya tingkat pendatang di Kota 

Malang, baik untuk kepentingan pendidikan maupun pariwisata juga 

mendorong perkembangan properti didaerah yang terkenal sebagai Kota 

Apel ini. 

Predikat Malang sebagai kota pelajar adalah sebuah kenyataan tak 

perlu diasingkan lagi. Setiap tahun jumlah pelajar dan mahasiswa semakin 

bertambah untuk menuntut ilmu di Malang, bahkan banyak pula yang 

berasal dari luar negeri. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya 

kebutuhan akan tempat tinggal bagi mereka. Sebagian masyarakat melihat 

hal tersebut sebagai peluang bisnis, salah satunya adalah rumah kost.  

Salah satu perguruan tinggi swasta di Malang yang menjadi favorit 

calon mahasiswa adalah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). 

Setiap tahun jumlah mahasiswa mengalami peningkatan, ini terbukti dari 

data yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Akademik UMM jumlah 



2 
 

mahasiswa tahun 2014 pada semester ganjil sebesar 29.993. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini. 

Tabel 1.1  

Jumlah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 2009 – 2014 

Mahasiswa Aktif 2010 2011 2012 2013 2014 

Ganjil 22281 24268 26171 28560 29993 

Genap 20060 21939 23662 25789 - 

Sumber: Biro Administrasi Akademik (BAA) UMM 

Pertumbuhan jumlah rumah kost di Malang memang tengah 

berkembang pesat. Mulai dari kelas sederhana, menengah bahkan banyak 

juga rumah kos yang dilengkapi fasilitas mewah layaknya hotel 

berbintang. Seperti yang dikutip dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 

Kota Malang melalui Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Kota Malang, 

Mochammad Kharis menyebutkan “Salah satu investasi potensial dan 

menarik perhatian masyarakat saat ini rumah kost. Sehingga 

pertumbuhannya termasuk tinggi, bahkan tidak sedikit rumah kost yang 

memiliki fasilitas mewah layaknya hotel,” sebutnya.  

(Sumber : Malang Post, Minggu, 15 Desember 2013 13:16) 

Kriteria kost kelas menengah masih menurut Dinas Pendapatan 

Daerah (Dispenda) Kota Malang yaitu rumah kost mewah atau premium 

tersebut menurutnya memiliki perlengkapan seperti air conditioner (AC), 

kamar mandi dalam, air hangat dan tempat parkir untuk kendaraan roda 

empat. Hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti pada rumah kost 

kelas menengah didaerah Bukit Cemara Tujuh (BCT) memiliki 9 kamar 
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dengan tarif Rp.500 ribu per bulan untuk setiap kamarnya, dengan fasilitas 

antara lain kasur, lemari besar, meja, kamar mandi dalam, dapur, tempat 

jemur, tempat parkir untuk motor dan mobil, serta pembantu untuk bersih-

bersih dan mencuci. 

Seiring bertumbuh pesatnya kost kelas menengah dan terbukanya 

peluang bisnis untuk rencana usaha tersebut, maka studi kelayakan bisnis 

diperlukan untuk dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan dalam rencana 

pendirian usaha yang nantinya layak atau tidak layak usaha tersebut 

dijalankan. Dalam melakukan studi kelayakan bisnis pertimbangan untuk 

menggunakan tenaga ahli sesuai dengan profesi merupakan suatu hal yang 

sangat penting kalau ingin mendapatkan hasil studi yang dapat dipercaya 

sebagai suatu referensi atau acuan dalam membuat keputusan investasi 

(Sofyan, 2004:4) 

Tujuan melakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui 

apakah suatu proyek akan mendatangkan keuntungan atau kerugian. 

Dengan kata lain, untuk memperkecil tingkat risiko kerugian dan 

memastikan bahwa investasi yang akan dilakukan memang 

menguntungkan. Disinilah fungsi studi kelayakan bisnis merupakan 

sebuah bentuk rekomendasi yang diberikan kepada pihak pemakai bahwa 

bisnis tersebut layak atau tidak untuk dijalankan (Syahiruddin dan Hadi, 

2009:2). 

Lokasi rencana usaha pendirian rumah kost kelas menengah ini 

bertempat di tanah milik Bapak Waluyo Sugiman, terletak di Dusun 
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Gondang Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso Malang. Alasan 

memilih lokasi tersebut karena setiap tahunnya jumlah mahasiswa yang 

melanjutkan studi dikampus Universitas Muhammadiyah Malang terus 

meningkat, dan peneliti melihat hal tersebut sebagai peluang bisnis untuk 

kebutuhan akan rumah kost. 
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Gambar 1.1 Rencana Lokasi Rumah Kost 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Rencana Desain Rumah Kost 

(Sumber: Data Diolah) 
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Gambar 1.2 diatas adalah rencana desain rumah kost kelas 

menengah. Mulai berkembangnya dan cukup banyak peminat rumah kost 

kelas menengah dikawasan Tegalgondo menjadi alasan tersendiri bagi 

peneliti untuk merencanakan pendirian rumah kost kelas menengah. 

Perkiraan luas tanah ± 350 m², luas bangunan yang digunakan ± 330 m² 

dan ukuran kamar 3x5 m². 

Sehingga studi kelayakan bisnis perlu dilakukan agar apabila usaha 

atau proyek ini dijalankan tidak akan sia-sia atau dengan kata lain tidak 

membuang uang, tenaga, atau pikiran secara percuma serta tidak akan 

menimbulkan masalah yang tidak perlu di masa yang akan datang. Bahkan 

dengan adanya usaha atau proyek akan dapat memberikan berbagai 

keuntungan serta manfaat kepada berbagai pihak (Kasmir dan Jakfar, 

2003:12) 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Studi Kelayakan Rencana 

Pendirian Rumah Pemondokan (Kost) Kelas Menengah di 

Tegalgondo Malang”. 

 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu “apakah usaha rumah pemondokan (kost) di Tegalgondo Malang 

layak untuk dijalankan” ? 
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C. Batasan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan diatas maka 

perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini tidak meluas, 

maka penulis membatasi ruang lingkup masalah yaitu studi kelayakan 

bisnis mencakup aspek pasar pemasaran, aspek teknis, aspek ekonomi dan 

sosial, aspek manajemen, aspek hukum, aspek amdal, dan aspek keuangan.  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha rumah 

pemondokan (kost) di Tegalgondo Malang ini layak untuk dijalankan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pemilik Usaha 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

ataupun bahan kajian dalam memutuskan untuk melakukan usaha. 

b.  Bagi Kreditur 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pertimbangan    

dalam memberikan kredit pinjaman terhadap usaha ini. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan kajian, referensi, informasi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

 

 


