
.
~^urp

DAMPAK SOSIAL EKONOMI USAHA TEMPAT TINGGAL 
MAHASISWA (INDEKOST) BAGI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN II 

KELURAHAN TIMBANGAN KECAMATAN INDERALAYA UTARA
KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial Pada 
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sriwijaya

;

••

%

OLEH:
v'*

Belia Janessia 

07091002002-

- i

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2013

• -f

j



LEMBAR PENGESAHAN

DAMPAK SOSIAL EKONOMI USAHA TEMPAT TINGGAL MAHASISWA 
(INDEKOST) BAGI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN II KELURAHAN 

TIMBANGAN KECAMATAN INDERALAYA UTARA 
KABUPATEN OGAN ILIRI

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Sosial

Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh: 

BELLA JANESSIA

07091002002

Telah disetujui oleh dosen pembimbing 

Pada tanggal Oktober 2013

Dosen Pembimbing I

Dra. Yusnaini, M.Si

NIP. 19640541993022001i
Dosen Pembimbing II . 0ruuli Diana Dewi Sartika, S.Sos, M.Si

NIP.198002112003122003



DAMPAK SOSIAL EKONOMI USAHA TEMPAT TINGGAL MAHASISWA 
(INDEKOST) BAGI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN II KELURAHAN 

TIMBANGAN KECAMATAN INDERALAYA UTARA 
KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya 
Dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat 

Dari Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjaoa Sosiologi 
PadaTanggal, 06 November 2013

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pra.Yusnaini, M.Si
Ketua

" f

Piana Pewl Sartika» S.Sos. M.Si
Anggota

Dra. Rogaivah, M.Si
Anggota

Riidv Kurniawan. S.Th, M.Si
Anggota

Inderalaya, November 2013 
Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sriwijaya

fawmm/feof Dr. KGlS. I

r«I

_________ Sobri. M.Si
NIP.19^311061990031001



II

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

❖ “Saat kamu gagal jangan bersedih bangkit dan berusahalah agar 

keberhasilan berada padamu.”
(Belia Janessia)

♦♦♦ uJangan pikirkan kegagalan kemarin, hari ini sudah lain, sukses pasti 
diraih selama semangat masih menyengat”.

(Marfo Teguh)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:
1. Orang tuaku tercinta
2. Saudara-saudaraku tersayang
3. My soul
4. Sahabat dan rekan-rekan seperjuanganku 

Sosiologi 2009
5. Almamaterku yang selalu kubanggakan

iv



KATA PENGANTAR

•9

Segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya serta nikmat kesehatan jasmani, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi “ Dampak Sosial Ekonomi Usaha 

Tempat Tinggal Mahasiswa (Indekost) Bagi Masyarakat Di Lingkungan II 

Kelurahan Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir", 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna mencapai gelar 

sarjana pada jurusan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Sriwijaya, Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, M.B.A selaku Rektor Universitas Sriwijaya,

2. Bapak Prof Dr, Kgs, M,Sobri, M,Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu 

Politik Universitas Sriwijaya.

3. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA., selaku ketua Jurusan Ilmu Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang tak bosan-bosan 

memberikan nasehatnya.

4. Ibu Merry Yanti, S.Sos, M.A., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Sosiologi FISIP 

Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan serta nasehatnya.

5. Ibu Dra. Yusnaim, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan 

waktu untuk memberikan bimbingan, memeriksa, saran, nasehat dan

y



pengarahan serta bantuan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini dari awal penulisan hingga akhir penyusunan.

6. Ibu Diana Dewi Sartika, S.Sos, M.Si, selaku Pembimbing II yang juga telah 

banyak memberikan saran, menyediakan waktu guna memeriksa dan 

memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

7. Bapak dan Ibu Dosen Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya yang telah banyak 

membantu selama perkuliahan di kampus FISIP Universitas Sriwijaya,

8. Bapak dan Ibu Karyawan Karyawati FISIP Universitas Sriwijaya yang telah 

banyak memberikan bantuan selama perkuliahan di kampus FISIP Universitas 

Sriwijaya,

9. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang tak henti-hentinya senantiasa 

mendo’akan setiap langkah anakmu ini, memberikan nasehat, motivasi, 

bantuan moril dan materil sehingga anakmu dapat menyelesaikan skripsi ini, 

Semoga Tuhan membalas semua pengorbanan Bapak dan Ibu dengan 

SurgaNya kelak, Amin.

10. Kepada Mbak tersayang,Clara Shinta dan Dea Ariesa, Adikku Angga Sadewa, 

jadilah adik yang selalu berbakti kepada Bapak dan Ibu, rajin-rajin belajar 

yaaa, buatlah bangga Bapak dan Ibu dengan prestasimu dikuliah.

11. Buat my soul Kamardi Arief yang telah menemani saya dalam suka dan duka 

dan membantu saya sehingga skripsi ini jadi.

Sahabat-sahabat karibku Sanni, Eci, Kokom, Melisa, Irka, Intan, Umik, Nila, 

terima kasih atas bantuannya selama ini,

12.

vi



13, Teman- teman Sosiologi angkatan 2009 yang sedang beijuang dengan 

skripsinya saat ini, semoga tetap semangat melanjutkan perjuangan sampai 

mendapat gelar S.Sos. dan semoga kelak kita dapat bertemu kembali dengan 

kesuksesan masing-masing, yakinlah kita semua akan sukses, Amin,

14. Bapak Ketua Lingkungan II yang telah memberikan informasi dan bantuan 

data yang telah diperlukan dalam menyelesaikan skripsi.

15, Para informan terima kasih yang sedalam-dalamnya telah bersedia 

meluangkan waktu untuk partisipasinya dalam wawancara maupun telah 

bersedia memberikan izin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Puji dan syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik. Seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan penulis

sangat mengharapkan masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan

penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan

berharap skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Indralaya, November 2013

Penulis

vii



ABSTRAK
Penelitian ini beijudul “Dampak Sosial Ekonomi Usaha Tempat Tinggal 

Mahasiswa (Indekost) bagi Masyarakat di Lingkungan II Kelurahan Timbangan 
Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir” r Permasalahan yang diambil 
dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak sosial usaha tempat tinggal 
mahasiswa (indekost) bagi masyarakat di Lingkungan II Kelurahan Timbangan 
dan bagaimana dampak ekonomi usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost) bagi 
masyarakat di Lingkungan II Kelurahan Timbangan. Penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif dengan unit analisis masyarakat 
Lingkungan II Kelurahan Timbangan. Strategi penelitian yang digunakan adalah 
studi kasus yakni studi kasus intrinsik. Pemilihan informan dengan menggunakan 
teknik purposive. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis data interaktif model (Reduksi 
data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa dampak sosial dari adanya usaha tempat tinggal mahasiswa 
(kos-kosan) yaitu perubahan interaksi dan aktivitas masyarakat, perubahan pola 
pikir dan wawasan masyarakat, dan perubahan sikap masyarakat. Selain adanya 
dampak sosial ada juga dampak ekonomi dari adanya usaha tempat tinggal 
mahasiswa (kos-kosan) yaitu bertambahnya mata pencaharian masyarakat, 
meningkatnya pendapatan masyarakat, munculnya tindakan kriminal, munculnya 
perilaku konsumtif masyarakat.

Kata Kunci: Sosial, Ekonomi, Masyarakat.

viii



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

!NO. DAFTAR: 140735 

TANGGAL : T4 FIB 2014 i

DAFTAR ISI
Halaman

iHALAMAN JUDUL.................
LEMBAR PENGESAHAN......
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR-...........
ABSTRAK..........................
DAFTAR ISI.......................
DAFTAR TABEL.................
DAFTAR BAGAN................

ii
• • •
111
iv
• • •

VUl
iv
xi

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang........ ......................
1.2. Rumusan Masalah.........................
1.3. Tujuan Penelitian..........................
1.4. Manfaat Penelitian........................
1.5. Tinjauan Pustaka.............................
1.6. Kerangka Pemikiran......................
1.7. Metode Penelitian.........................

1.7.1. Sifat dan Jenis Penelitian ..
1.7.2. Strategi Penelitian............
1.7.3. Lokasi Penelitian..............
1.7.4. Batasan Konsep .............
1.7.5. Penentuan Informan.........
1.7.6. Unit Analisis.....................
1.7.7. Data dan Sumber Data.....
1.7.8. Teknik Pengumpulan Data
1.7.9. Teknik Analisis Data....... .
1.7.10. Sistematika Penulisan.......

1
7
7
7
8

20
28
28
28
29
30
31
32
32
34
35
36

BAB H GAMBARAN UMUM PENELITIAN..............................
2.1 Keadaan Umum Kecamatan Inderalaya Utara................
2.2 Gambaran Lingkungan II..................................................
2.2.1 Sejarah Lingkungan II...................................................
2.2.2 Sejarah Usaha Tempat Tinggal Mahasiswa (indekost)
2.2.3 Jumlah Usaha Tempat Tinggal Mahasiswa (indekost).
2.2.4 Jumlah Penduduk.......................................................... .
2.2.5 Mata Pencaharian..........................................................
2.2.6 Pendidikan.....................................................................
2.2.7 Kondisi Sosial Budaya..................................................
2.3 Deskrispsi Subjek Penelitian............................................

38
38
46
46
46
47
48
48
49
49
50

l. ix



56BAB m ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA...................................
3.1 Dampak Sosial Usaha Tempat Tinggal Mahasiswa (indekost) bagi

masyarakatLingkungan II...........................................................
3.1.1 Perubahan Interaksi dan Aktivitas Masyarakat..........................
3.1.2 Perubahan Pola Pikir dan Wawasan Masyarakat.........................
3.1.3 Perubahan Sikap Masyarakat......................................................
3.2 Dampak Ekonomi Usaha Tempat Tinggal Mahasiswa (indekost)

bagi Masyarakat Lingkungan II..................................................
3.2.1 Bertambahnya Mata Pencaharian Masyarakat............................
3.2.2 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.......................................
3.2.3 Munculnya Tindakan Kriminal...................................................
3.2.4 Muncunya Perilaku Konsumtif Masyarakat................................

56
57
62
69

73
73
79
84
88

BAB IV PENUTUP. ..
4.1 Kesimpulan.
4.2 Saran.........

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN

92
92
94

x



DAFTAR TABEL

5Tabel 1.1 Data Peningkatan Jumlah indekost......................................................
Tabel 2,1 Data RT dan RW Kelurahan Timbangan*,,,,,,,,,,,,.............„„..............
Tabel 2.2 Data Jumlah Penduduk Kelurahan Timbangan Berdasarkan

Agama.....................................................................................................
Tabel 2.3 Data Jumlah Penduduk Kelurahan Timbangan Berdasarkan Tenaga

Keija.....................................................................................................
Tabel 2.4 Data Jumlah Penduduk Kelurahan Timbangan Berdasarkan

Umur.....................................................................................................
Tabel 2.5 Data Jumlah Penduduk Kelurahan Timbangan Berdasarkan Tingkat

Pendidikan............................................................................................
Tabel 2.6 Data Jumlah Penduduk Kelurahan Timbangan Berdasarkan Mata

Pencaharian Pokok...............................................................................
Tabel 2.7 Jumlah Usaha Kos-kosan di Lingkungan II.........................................
Tabel 2.8 Tabel Informan Utama..........................................................................
Tabel 2.9 Tabel Informan Pendukung...................................................................
Tabel 3,1 Data Mata Pencaharian Sebelum Adanya Indekost,.... ..........„„„„„„
Tabel 3.2 Data Mata Pencaharian Setelah Adanya Indekost...............................

.40

,42

.42

.43

.44

45
48
54
55
77
78

xi



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran. 27

xii



BABI
y'/ "vA*

f,
\\ *. -;v;
b \
i

?2 'W% V&
■‘-'V:'

■ /•“

PENDAHULUAN r : -v C
S-' '
&2

. y•X-.v

1.1 Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menunjukkan 

perkembangan yang positif. Berdirinya kampus-kampus 

tingginya kesadaran dan arti pentingnya sebuah pendidikan. Kebutuhan tersebut 

ditanggapi oleh pihak-pihak akademisi dengan mendirikan kampus-kampus 

berupa sekolah tinggi, perguruan tinggi maupun akademi. Mereka yang 

mengecam pendidikan dengan taraf lebih tinggi, memiliki kemungkinan untuk 

bermigrasi lebih besar, Kondisi ini disebabkan oleh perolehan kesempatan keija 

sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, 

semakin besar kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan dan semakin kuat 

keinginan untuk melakukan migrasi (silvianita, 2010), Salah satu daerah yang 

menunjukkan perkembangan ini ialah Inderalaya sebagai ibukota Kabupaten Ogan 

Ilir di Sumatera Selatan. Di daerah ini terdapat kampus perguruan tinggi negeri 

yang memberikan pilihan kepada calon-calon mahasiswa untuk melanjutkan 

pendidikannya di bidang studi yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan 

mereka.

membuktikan semakin

Keberadaan perguruan tinggi negeri ini telah membuat kota Inderalaya 

menjadi kota pendidikan yang siap mencetak calon generasi penerus bangsa. 

Sejak awal berdirinya kampus Universitas Sriwijaya tepatnya pada 29 Oktober 

1960, Selanjutnya kampus ini telah berkembang pesat dengan memiliki dua lokasi
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Kampus I Universitas Sriwijaya terletak di Inderalaya Ogan Ilir, dankampus,
kampus 2 di Bukit Besar Palembang. Di kampus I inilah kegiatan belajar

mengajar dipusatkan. Selanjutnya, kampus ini disebut kampus utama. Kampus 

utama inilah berbagai fakultas dan jurusan memusatkan kegiatan akademisnya,

Keberadaan kampus utama ini pun membuat masyarakat setempat, desa 

dan kelurahan di sekitar kampus mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat dan 

keadaan Lingkungan II Kelurahan Timbangan pada waktu 5 tahun terakhir ini. 

Desa dan kelurahan yang dulunya sepi kini berubah menjadi daerah yang ramai 

dengan aktifi tas mahasiswa yang menuntut ilmu. Mahasiswa yang terus 

berdatangan ke daerah Inderalaya membuat masyarakat yang tinggal di Kelurahan 

Timbangan membuka usaha tempat tinggal karena sebagian mahasiswa yang 

kuliah di Universitas Sriwijaya berasal dari luar daerah Inderalaya.

Keberadaan indekost, membuat kehidupan sosial penduduk di Lingkungan

II Kelurahan Timbangan mengalami perubahan. Antara masyarakat yang ada di

Lingkungan II Kelurahan Timbangan dapat melakukan interaksi dengan

mahasiswa yang menghuni indekost. Hal ini tentu akan membawa pengaruh bagi 

masyarakat di Lingkungan II Kelurahan Timbangan baik dari segi pola pikir 

masyarakat itu sendiri yang meiyadi lebih terbuka wawasannya dikarenakan 

sering berinteraksi dengan mahasiswa. Perubahan ekonomi pun tidak dapat 

terlepas dari adanya indekost ini masyarakat di Lingkungan II Kelurahan 

Timbangan yang semula mayoritas penduduknya mempunyai mata pencarian 

petani sekarang sebagian besar menjadi wiraswasta.
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Kelurahan Timbangan merupakan daerah yang sangat strategis sebagai 

usaha indekost, khususnya di Lingkungan II. Hal ini, dikarenakantempat

wilayahnya yang berdekatan dengan fasilitas umum seperti pasar, Bank, kantor 

polisi dan lain-lain mengakibatkan daerah ini menjadi wilayah yang diminati oleh 

mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya. Apalagi

wilayah Lingkungan II yang terbagi menjadi dua RT itu membuat usaha indekost

menjadi berkembang.

Sejatinya, istilah indekost dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu 

indekost yang dihuni bersama pengusaha rumah ataupun tidak, asrama 

mahasiswa, dan rumah kontrakan. Kondisi indekost yang dihuni bersama 

pengusaha rumah (induk semang) dan asrama mahasiswa biasanya lebih teratur, 

karena telah ditentukan peraturan yang jelas mengenai kepengurusan kos, jadwal 

piket kerja dan waktu belajar. Berbeda halnya dengan indekost dan kontrakan 

yang tidak dihuni/diawasi sang pengusaha kos, keadaannya lebih bebas, 

Indekost bagi mahasiswa, selain digunakan sebagai tempat beristirahat juga

merupakan tempat belajar, berdiskusi, berkreasi, mengerjakan tugas-tugas kuliah

dan kebutuhan lainnya, Kos bagi mahasiswa adalah rumah kedua setelah rumah

orang tuanya yang jauh ditinggalkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kos 

merupakan tempat tinggal sementara bagi mahasiswa selama masih menempuh 

masa kuliah dan juga bagi masyarakat selama belum memiliki rumah.

Pada prinsipnya fungsi indekost merupakan; (1) sarana tempat tinggal 

sementara bagi mahasiswa yang pada umumnya berasal dari luar daerah selama
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masa studinya, (2) sarana tempat tinggal sementara bagi masyarakat umum yang 

bekerja di kantor atau yang tidak memiliki rumah tinggal agar berdekatan dengan 

lokasi kerja, (3) sarana latihan pembentukan kepribadian mahasiswa untuk lebih 

displin, mandiri dan bertanggung jawab karena jauh dari keluarga, (4) tempat 

untuk menggalang pertemanan dengan mahasiswa lain dan hubungan sosial

dengan lingkungan sekitarnya.

Masyarakat yang ada di Lingkungan II Kelurahan Timbangan pun tidak

ketinggalan menjadikan usaha indekost sebagai mata pencaharian mereka. Di 

karenakan pengelolaan usaha indekost-kosan tidak begitu rumit sehingga siapa 

saja yang mempunyai modal dengan mudah mampu membuka usaha indekost, 

Bila tidak mau repot mengurusi anak-anak kos, pengusaha usaha bisa 

mempekerjakan orang lain untuk pengelolaan setiap hari dan hanya melakukan 

kontrol dan pengecekan secara berkala saja, Bisnis indekost memang cukup 

menjanjikan, terlebih di kota-kota pelajar. Sudah banyak yang merasakan bahwa 

penghasilannya terus ada dari usaha indekost. Apalagi pengusaha kos bisa 

menikmati keuntungan dari terus naiknya harga tanah, (Aulia, 2010; 13)
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Peningkatan jumlah indekost di Lingkungan II Kelurahan Timbangan 

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

RT. 04RT. 03Tahun

Jmlh. Mhs 
penghuni kos

Jml. IndekostJml. Mhs 
penghuni kos

Jml. Indekost

958080752011

12010096902012

Sumber : data berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT. 03 dan

Ketua RT. 04 pada tanggal 10 Februari 2013

Berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat, usaha tempat tinggal 

mahasiswa (indekost) akan terus meningkat dari tahun ke tahun, apalagi bila tahun 

ajaran baru telah dimulai. Data yang ada di atas pun tidak sepenuhnya 

menggambarkan peningkatan jumlah usaha indekost di Lingkungan II Kelurahan 

Timbangan. Hal ini di karenakan, sebagian masyarakat yang tidak melaporkan 

usaha indekost nya kepada Ketua RT maupun Lurah. Mereka beranggapan bahwa 

apabila mereka melapor kepada Ketua RT maka usaha mereka pun akan 

dikenakan biaya pajak dan uang izin mendirikan bangunan (IMB). Ketua RT yang 

ada pun tidak dapat bertindak apa-apa karena masyarakat yang ada sebagian besar 

bersikap seperti itu, Bukan hanya itu saja, meskipun pengusaha indekost mau di 

mintai uang untuk membayar uang Pajak Bumi Bangunan nya mereka hanya 

menyebutkan sebagian kecil dari jumlah kosan yang mereka punya,
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Daerah Lingkungan II yang terbagi menjadi dua RT yaitu RT, 03 dan RT, 

04 dan wilayah indekost yang tersebar luas membuat pengusaha usaha indekost 

banyak yang tidak melaporkan usaha nya kepada Ketua RT maupun Lurah. 

Mereka beralasan bahwa usaha indekost itu merupakan hasil dari mereka sendiri, 

baik tanah untuk tempat indekost maupun uang untuk membangun usaha tersebut. 

Padahal didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.28/2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah di jelaskan bahwa rumah kos dengan jumlah kamar 

lebih dari 10 wajib membayar pajak. Adanya undang-undang tentang Pajak Bumi 

Bangunan pun tidak membuat pengusaha usaha indekost merasa wajib untuk 

membayar pajak, Mereka beranggapan bahwa membayar pajak itu tidak perlu, 

Hal ini menyebabkan usaha indekost semakin menjamur.

Namun, ditengah maraknya penyewaan indekost di Lingkungan II di 

Kelurahan Timbangan, pelbagai persoalan mulai bermunculan. Apalagi, indekost 

belum memiliki kekuatan hukum yang pasti, Dari sisi pengusaha kepastian 

hukumnya tidak ada. Kemudian, dari sisi pendataan agar semuanya berjalan 

dengan tertib, semuanya juga tidak ada. Terkesan, siapa yang mau bikin indekost, 

ya dibangun, sementara dampaknya sama sekali tidak terpikirkan, Adanya 

universitas di Kabupaten Ogan Ilir ini menimbulkan dampak yang signifikan bagi 

ekonomi rakyat, warga di sekitar kampus dapat menyewakan rumahnya untuk 

dijadikan pondokan atau indekost sehingga dapat menjadi penghasilan yang lebih 

untuk mereka. Namun pada perkembangannya banyaknya pondokan atau indekost 

yang ada di kawasan kampus ini juga mendatangkan masalah, jumlah rumah kos 

di sekitar kampus menjadi tidak terkendali, bahkan lama kelamaan jumlah rumah
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kos yang diisi oleh para mahasiswa pendatang menjadi lebih banyak dibanding 

rumah para penduduk asli yang masih menempati rumah mereka, 

fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam dampak 

sosial ekonomi yang dialami masyarakat karena keberadaan usaha tempat tinggal 

mahasiswa (indekost) tersebut, khususnya masyarakat di Lingkungan II 

Kelurahan Timbangan.

Dari uraian

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang

menjadi permasalahan pokok pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak sosial usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost) bagi

masyarakat di Lingkungan II Kelurahan Timbangan?

2, Bagaimana dampak ekonomi usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost)

bagi masyarakat di Lingkungan II Kelurahan Timbangan?

13 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi usaha tempat tinggal 

mahasiswa (indekost) di Lingkungan II Kelurahan Timbangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan 

dengan disiplin ilmu sosiologi khususnya pada mata kuliah perubahan sosial dan 

sosiologi ekonomi serta ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan dampak 

sosial ekonomi usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost) bagi masyarakat.

yang

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan masukan dan 

sumbangan pemikiran yang berarti bagi praktisi dan akademisi dalam studi 

lanjutan mengungkap aspek yang berkaitan dengan usaha tempat tinggal 

mahasiswa (indekost) dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan

informasi kepada masyarakat tentang dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan

akibat dari adanya usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost).

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Usaha Indekost

Indekost adalah menumpang tinggal dan makan dengan membayar ; memondok. 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Phoen_ix, April 2007), Itu adalah rumah 

yang digunakan orang untuk menginap selama 1 hari atau lebih, dan kadang- 

kadang untuk periode waktu yang lama misalnya: minggu, bulanan, dan tahunan. 

Dahulunya para penginapnya biasanya menggunakan sarana kamar mandi atau 

cuci, pantry dan ruang makan secara bersama-sama. Namun pada tahun-tahun
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sekarang ini, kamar ko-kosan berubah menjadi ruangan yang mempunyai ruang 

cuci dan fasilitas kamar mandi atau pantry sendiri dan dihuni dalam jangka lama, 

misalnya bulanan atau tahunan. (Aulia, 2010). Selain itu, menurut Dinas 

Perumahan Provinsi DKI Jakarta pengertian tentang rumah kos adalah; 

Perumahan pemondokan/rumah indekost adalah rumah yang penggunaanya 

sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pengusahanya dengan 

jalan menerima penghuni pemondokan minimal satu bulan dengan memungut 

uang pemondokan.

Rumah Indekost adalah sebuah hunian yang dipergunakan oleh sebagian

kelompok masyarakat sebagai tempat tinggal sementara atau sebuah hunian yang

sengaja didirikan oleh pengusaha untuk disewakan kepada beberapa orang dengan

system pembayaran per bulan. Menurut pemerintah atau dinas perumahan rumah,

kos dapat memiliki ciri-ciri atau diartikan sebagai berikut;

1. Perumahan pemondokan/rumah indekost adalah rumah yang 

penggunaannyasebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan 

oleh pengusahanyadengan jalan menerima penghuni pemondokan 

minimal 1 (satu) bulandengan memungut uang pemondokan;

2. Pengelola rumah indekost adalah pengusaha perumahan dan atau

orang yang mendapatkan izin dari pengusaha untuk mengelola rumah 

indekost;

3. Penghuni adalah penghuni yang menempati rumah indekost 

sekurang-kurangnya l(satu) bulan dengan membayar 

pemondokan;

uang

9



4. UangPemondokan/ indekost adalah harga sewa dan biaya lainnya 

yang dibayar oleh penghuni dengan peijanjian.

Indekost dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian yang bersifat 

sementara dengan sasaran pada umumnya adalah mahasiswa dan pelajar yang 

berasal dari luar kota maupun luar daerah. Namun tidak sedikit pula, indekost 

ditempati oleh masyarakat umum yang tidak memiliki rumah pribadi dan 

menginginkan berdekatan dengan lokasi beraktifitas. Oleh karena itu fungsi 

indekost dapat dijabarkan sebagai berikut;

1, Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang 

pada umumnya berasal dari luar daerah selama masa studinya.

2. Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi masyarakat umum 

yang bekeija dikantor atau yang tidak memiliki rumah tinggal agar 

berdekatan dengan lokasi kerja.

3. Sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa untuk lebih

berdisiplin, mandiri, dan bertanggung jawab,

4. Sebagai tempat menggalang pertemanan dengan mahasiswa lain

dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan oleh 

Jawatan kuasa kecil piawaian dan kos, indekost mahasiswa/pelajar dibedakan 

menjadi:

1, Sistem 2 orang pada satu kamar (double room); untuk double

tempat tidur yang digunakan adalah tempat tidur tingkat (double decker),

room,
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dan bila mahasiswa atau pelajar tersebut sudah masuk pada tingkat yang 

lebih tinggi diperbolehkan untuk mengganti tempat tidur dengan tempat 

tidur terpisah (twin decker).

2, Sistem satu orang kamar (single room); dimana hanya diperbolehkan satu 

pelajar pada tiap kamar.

Sistem pembayaran rumah indekost ini berbeda dengan rumah kontrak 

biasa. Di sini pada umumnya si penyewa rumah indekost tidak menggunakan 

kontrak sewa, Si penyewa harus membayar di muka terlebih dahulu untuk tiga 

bulan pertama, selanjutnya pembayaran per bulan seperti biasa. Hal ini juga di 

gunakan sebagai bentuk antisipasi dalam hal penagihan uang sewa. Karena 

adapun risiko bagi si pengusaha rumah adalah adanya kemunginan penghuni yang

bandel dan mangkir membayar kewajibannya.

1.5.2 Konsep Dampak

Dampak adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari 

suatu kegiatan. Menurut Samodra Wibowo dkk (1994 : 121) dalam kerangka 

konsepnya dampak juga memiliki dua pengertian yaitu effect dan impact, Seeara 

etimologis, dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan (Soeijono 

Soekanto, 1990:429 ). Menurut Surto Haryono dalam Sudarmo (1995:88) tidak 

terlepas dari dampak yang sifatnya primer dan dampak yang sifatnya sekunder, 

Dampak yang sifatnya primer yaitu perubahan lingkungan yang disebabkan 

langsung oleh suatu kegiatan dalam hal ini yaitu dampak sosial yang muncul 

akibat pemanfaatan keberadaan usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost) oleh

secara
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masyarakat, Sementara itu dampak sekunder yaitu perubahan lingkungan seeara 

tidak langsung dari kegiatan artinya perubahan sebagai kelanjutan dari dampak 

yang sifatnya primer yang dalam hal ini yaitu dampak ekonomi yang muncul 

akibat dari keberadaan usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost). Menurut 

Finsterbush dan Motz (yang dikutip oleh Wibawa, 1994 : 43) dampak dapat 

menyentuh berbagai unit sosial (unit dampak), yaitu :

1, Dampak bagi individu

2, Dampak bagi organisasi atau kelompok

3, Dampak bagi masyarakat

4, Dampak bagi lembaga sosial

Dalam penelitian ini, unit sosial (unit dampak) nya yaitu*masyarakat, Dampak

usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost) bagi masyarakat.

1.53 Konsep Dampak sosial ekonomi

Dampak sosial (primer) akibat dari keberadaan usaha tempat tinggal 

mahasiswa (indekost) merupakan dampak utama yang meliputi perubahan nilai, 

ide, gagasan, norma, dan aktivitas berpola, kesemuanya diwujudkan dalam bentuk 

kelembagaan. Interaksi sosial, pelapisan sosial dan sistem sosial (kemasyarakatan) 

merupakan suatu mekanisme yang mengatur hubungan timbal balik dari pola-pola 

ideal dan tingkah laku masyarakat. Sementara itu dampak ekonomi (dampak 

sekunder) yang terjadi sebagai kelanjutan dari dampak primer akibat dari
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keberadaan usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost), Dampak ekonomi 

Cohen (dikutip oleh Astrid, 1995:36) terdiri atas beberapa unsurmenurut,

segmentasi yaitu:

1, Dampak bagi pendapatan

2, Dampak bagi aktivitas ekonomi

3, Dampak bagi pengeluaran (perilaku konsumtif)

dampak sosial ekonomi adalahSecara umum dapat disimpulkan bahwa 

konsekuensi sosial ataupun ekonomi yang timbul akibat adanya suatu kegiatan 

pembangunan maupun penerapan suatu kebijaksanaan program dan merupakan

perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh 

aktivitas pembangunan. Meliputi aspek-aspek; cara hidup (way of life) termasuk 

di dalamnya bagaimana manusia dan masyarakat hidup, bekerja bermain, dan

berinteraksi satu dengan yang lain, -Pergeseran nilai, norma dan kepercayaan

ataupun kesenjangan sosial ekonomi.

1.5.4 Konsep Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa arab “Syaraka” yang berarti ikut serta, 

berpartisipasi. Bahasa Arab “Musyaka” berarti saling bergaul sedangkan dalam 

bahasa Inggris dikenal dengan istilah “Society” yang berasal dari bahasa 

yang berarti kawan (Koentjaraningrat, 1990:143). Masyarakat 

adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling 

berinteraksi. Menurut Koentjaraningrat (1990:146) bahwa masyarakat adalah

latin“Socius"
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kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat

tertentu yang bersifat kontinyu,dan yang terkait oleh suatu identitas bersama.

Istilah masyarakat biasanya untuk menyebut dua wujud kesatuan 

manusia,yaitu komunitas yang menekankan pada aspek lokasi hidup dan wilayah, 

kelompok tersebut menekankan pada organisasi serta pimpinan dari kesatuan 

manusia (Pelly, 1994:28). Menurut Soleman D. Taneko seperti yang dikutip dalam 

Soekanto (1998:11) masyarakat merupakan suatu sistem yang terwujud dari 

kehidupan manusia yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan, sehingga 

dalam memandang manusia dapat ditelaah dari dua sudut pandang yaitu:

1, Sudut Struktural

Dinamakan sudut struktur sosial yaitu keseluruhan jalinan antara unsur

sosial yang pokok yaitu kaedah-kaedah sosial, lembaga-lembaga sosial

serta lapisan-lapisan sosial

2. Sudut dinamika

Yang dinamakan dinamika masyarakat apa yang disebut proses sosial dan 

perubahan-perubahan sosial.

Menurut Emile Durkheim seperti dikutip Soekanto (1998:15) masyarakat 

merupakan suatu keadaan obyektif, Istilah masyarakat kadang digunakan dalam 

artian Gesellscaft atau asosiasi manusia yang penting mencapai tujuan-tujuan 

tertentu yang terbatas sifatnya, sehingga direncanakan pembentukan terwujudnya 

organisasi tertentu, Soekanto (1998:105-106) berpendapat masyarakat merupakan 

kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi
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kebutuhan tertentu,masyarakat tidak mungkin lepas dari nilai-nilai, norma-norma,

ciri-ciri sosialtradisi dan kepentingan-kepentingan. Masyarakat mempunyai

sebagai berikut:

1) Manusia yang hidup secara teoritis, maka jumlah manusia yang hidup bersama 

terdiri dua orang atau lebih. Dalam ilmu sosial tidak ada suatu ukuran yang 

mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang

ada.

2) Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama

3) Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu

kesatuan.

4) Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi perilaku yang

dianggap pantas menghasilkan kebudayaan tersebut.

Dari uraian masyarakat tersebut di atas dapat disimpulkan masyarakat 

pada hakikatnya adalah satu wujud dari kesatuan hidup manusia yang di dalamnya 

mempunyai ciri-ciri interaksi adanya ikatan pada tingkah laku khas di dalam suatu 

kehidupan sektor yang mantap dan kontinyu, adanya rasa identitas bagi kelompok 

dimana manusia itu menjadi bagian «di dalamnya,Yang menjadi 

pembangunan dari kesatuan hukum masyarakat dilndonesia menurut Soetaijdo 

(dalam Lismawati, 2006:11) ialah:

unsur

1) Faktor genealogis;

2) Faktor teritorial dan
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dari kedua hal itu, yakni faktor teritorial genealogis,3) Faktor campuran 

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (dalam Lismawati, 2006:11) apa yang

dikemukakan oleh Soetardjo tersebut ditambah lagi menjadi empat faktor yang

mendasari kehidupan masyarakat desa, ialah:

1) Hubungan kekerabatan (genealogis);

2) Hubungan tinggal dekat (territorial);

3) Prinsip tujuan khusus dan

1,5.5 Penelitian-Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Eka Ferbriani, 2004, “Pergaulan 

Bebas di Kalangan Mahasiswa Kost (Studi Mengenai Pergaulan Bebas di 

Kalangan Mahasiswa Kost di Kota Malang)”. Kos-kosan alias pondokan yaitu 

sebagai tempat tinggal bagi pelajar atau mahasiswa yang melanjutkan studinya di 

luar kota. Fenomena kehidupan di kos-kosan yang mayoritas penghuninya adalah 

kaum mahasiswa sangat identik dengan kehidupan yang agak bebas. Begitu pula 

dengan maraknya nndekost tanpa tuan rumah atau induk semang di sejumlah kota- 

kota besar khususnya di Kota Malang semakin memicu penghuninya untuk 

melakukan tindakan pergaulan bebas. Dalam penelitian mengenai pergaulan bebas 

di kalangan mahasiswa kost di Kota Malang dilakukan dengan menggunakan 

model penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa indekost di beberapa kampus di Kota Malang dan dalam hal ini 

peneliti mengambil sampel dengan teknik Snowball Sampling, Teknik
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pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interview dan observasi, Adapun 

teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan 

penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil antara lain 

bagaimana bentuk pergaulan bebas di kalangan mahasiswa kost dan faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas di kalangan mahasiswa indekost 

yang ada di Kota Malang.

Hasil dalam penelitian ini antara lain bentuk pergaulan bebas di kalangan 

mahasiswa kost yaitu seks bebas, narkoba dan perjudian sedangkan faktor- 

faktornya antara lain seks bebas (adanya tekanan dari pacarnya, rasa penasaran, 

kebutuhan badaniah, pelampiasan diri), narkoba (ingin tahu- dan ingin mencoba

rasa memakai narkoba, ingin dianggap hebat dari orang lain, ingin membuktikan

kesetiakawanan pada orang lain, dapat mengatasi masalah yang menumpuk), 

perjudian (faktor sosial dan ekonomi, faktor situasional, faktor persepsi tentang 

probabilitas kemenangan, faktor persepsi bagi keterampilan). 

Menurut paradigma perilaku sosial oleh BF. Skinner ini jika dihubungkan dengan 

persoalan*sosiologi, mahasiswa yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas maka* 

tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor 

lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor 

lingkungan menimbulkan perubahan bagi tingkah laku setiap individu, Pembahan 

bagi tingkah laku setiap individu terjadi karena faktor lingkungan indekost yang 

membebaskan mereka untuk melakukan pergaulan bebas.

17



Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ruwaida, 2004, “Peranan 

Pengusaha Rumah Kos dalam Upaya Menanggulangi Penyimpangan 

Berpacaran pada Mahasiswa (Studi Di Rumah Indekost Kelurahan 13 Ulu

Palembang)”, Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan pengusaha 

rumah kost dilaksanakan melalui peranannya sebagai penyedia sarana. Peranan ini 

juga meliputi pengawasan bagi perilaku mahasiswa selaku pembuat aturan dan 

bertindak sebagai orang tua kedua bagi mahasiswa. Dalam hal upaya 

menanggulangi penyimpangan berpacaran ini dilakukan melalui kegiatan 

pengkajian nilai-nilai keagamaan, kegiatan pembinaan kesadaran mental yang 

berkaitan dengan kepentingan lingkungan misalnya gotong royong, serta kegiatan 

olahraga dengan harapan kegiatan ini dapat mencegah mahasiswa dari perilaku

yang menyimpang.

Kemudian, penelitian serupa juga dilakukan oleh Elfa FadlurrahmaB, 

2007. “Strategi Kreatif Program Komedi di Radio (Studi deskriptif strategi 

kreatif kos-kosan Gayam di Radio Geronimo FM Yogyakarta)”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif; yang menjadi objek penelitiannya 

adalah program komedi Kos Kosan Gayam di Geronimo FM Yogyakarta, teknik 

pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dengan produser yang 

merupakan tim kreatif, observasi saat pra produksi, produksi,dan pasca produksi 

serta dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan 

bahwa strategi kreatif dalam Kos Kosan Gayam memang telah diterapkan dari 

awal acara ini berdiri yaitu dengan mengangkat fenomena yang ada di sebuah 

indekost dengan keanekaragaman budaya yang ada di dalamnya yang dikemas

18



dengan komedi; Kos Kosan Gayam menyuguhkan komedi yang fresh berbeda 

dengan yang lainnya. Penelitian ini menemukan fakta keunikan dari Kos Kosan 

Gayam yaitu dalam proses produksi para pemain tidak menggunakan naskah, para 

pemain bebas berimprovisasi dan celotehan yang terucap secara -spontan tidak 

direncanakan. Kos Kosan Gayam menggunakan cara tersebut karena sebuah 

kelucuan itu tidak dapat dibuat-buat

Selain itu dari Eroil Alarasyah pada- tahun- 2009 FISIP Universitas 

Sriwijaya yang beijudul “ Dampak keberadaan Pabrik Teh dalam kehidupan 

sosial Ekonomi Masyarakat Gunung Dempo”, penelitian ini mengangkat 

permasalahan tentang dampak keberadaan pabrik teh yang berada -di Kecamatan 

Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam ini baik dari dampak positif adanya pabrik 

teh bagi masyarakat sekitar dan dampak negatif yang menimbulkan konflik antara

pemilik pabrik dengan penduduk sekitar-karena masalah pembebasan lahan dan 

kepemilikannya masih oleh penduduk sekitar. Rumusan masalahnya bagaimana 

dampak keberadaan pabrik teh dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat 

gunung dempo yang berdomisili disekitar pabrik teh, apakah keberadaan pebri.k 

teh menimbukan konflik di masyarakat yang berdomisili disekitar pabrik teh.

Tujuan penelitian mengetahui dampak kehidupan sosial-ekonomi 

masyarakat Gunung Dempo *yang berdomisili disekitar pabrik teh, mengetahui 

apakah ada konflik yang muncul dalam kehidupan sosial-ekonomi akibat 

berdirinya pabrik tersebut Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah menambah 

pengetahuan dan pemahaman penulis serta kalangan akademis mengenai dampak 

keberadaan pabrik teh dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Gunung
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Dempo, dan juga memberikan masukan bagi perangkat desa untuk mencari solusi 

yang efektif bagi permasalahan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan pengamatan 

langsung dan wawancara secara mendalam; Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa keberadaan pabrik teh di Desa Gunung Dempo memberikan 

dampak positif dan negatif serta mampu memberikan banyak manfaat dibidang 

pendidikan, sosial dan ekonomi, Tetapi keberadaan pabrik teh' tersebut juga 

menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya adalah penyerobotan tanah 

oleh pabrik, dengan adanya permasalahan ini maka penduduk desa Gunung 

Dempo berhasrat kepada pemerintah untuk memberikan jalan keluar terbaik 

melalui kebijkan-kebijakan yang mendukung masyarakat Gunung Dempo. Lokasi 

penelitian ini sendiri dilaksanakan di Desa Gunung Dempo, Kecamatan Pagar 

Alam karena -daerah tersebut terdapat pabrik industri yang menghasilkan teh 

terkenal dan berkualitas.

secara

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, dalam penelitian ini peneliti 

lebih memfokuskan permasalahan penelitian dari dampak usaha tempat tinggal
i

mahasiswa (indekost) bagi masyarakat khususnya pada masyarakat di Lingkungan 

II Kelurahan Timbangan, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

dampak sosial ekonomi yang terjadi dengan usaha tempat tinggal mahasiswa 

(indekost) tersebut.

apa saja
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1.6 Kerangka Pemikiran

Perubahan sosial *adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola 

hubungan sosial yang antara lain mencakup sistem status, hubungan-hubungan 

dalam keluarga, sistem-sistem politik dan kekuatan, dan persebaran penduduk. 

Perubahan sosial adakalanya hanya teijadi pada sebagian ruang lingkup, tanpa 

menimbulkan akibat besar bagi unsur lain dari sistem tersebut. Namun, perubahan 

mungkin juga mencakup keseluruhan (atau sekurang-kurangnya mencakup inti) 

aspek sistem dan menghasilkan perubahan secara menyeluruh dan menciptakan 

sistem secara mendasar berbeda dari sistem yang lama.

Proses perubahan sosial dapat diketahui dari ciri-cirinya sebagai berikut: 

pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap

masyarakat mengalami perubahan yang* teijadi secara lambat maupun cepat,

Kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti

oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lain. Ketiga, perubahan yang 

berlangsung sangat cepat, biasanya mengakibatkan disorganisasi karena dalam 

masyarakat ada proses penyesuaian diri/adaptasi. Keempat, suatu perubahan tidak 

dapat dibatasi pada aspek kebendaan atau spritual saja, karena keduanya 

mempunyai kaitan timbal balik yang kuat,

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang teijadi 

didalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara 

keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu tertentu. Bentuk perubahan sosial 

dapat dibedakan menjadi; pertama, perubahan yang lambat (evolusi) dan
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perubahan yang cepat (revolusi), Evolusi merupakan perubahan-perubahan sosial 

yang terjadi dalam proses yang lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa 

ada kehendak dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini 

berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan 

usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehan-harinya. Berbeda 

dengan perubahan yang bersifat revolusi, dimana perubahan berlangsng 

cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya,

secara

Selain itu, ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak 

direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan bagi

lembaga-lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada perencanaan yang

matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan-perubahan tersebut

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, perubahan yang

direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu sebelumnya

oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan didalam masyarakat, Suatu

perubahan yang direncanakan selalu berada dibawah pengendalian atau 

pengawasan dari agent of change tersebut. Sementara itu perubahan yang tidak 

direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang berlangsung diluar kehendak 

dan pengawasan masyarakat tersebut.

Beberapa faktor penyebab perubahan sosial diantaranya yaitu:

a. Kontak dengan kebudayaan lain
Salah satu proses yang menyangkut dalam hal ini adalah difusi. Difusi 
merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari perorangan 
kepada perorangan lain, dan dari masyarakat kepada masyarakat lain. 
Dengan difusi, suatu inovasi baru yang telah diterima oleh masyarakat 
dapat disebarkan kepada masyarakat luas di dunia sebagai tanda kemajuan.
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b. Sistem pendidikan yang maju
c. Sikap menghargai hasil karya dan keinginan-keinginan untuk maju.
d. Toleransi bagi perbuatan-perbuatan yang menyimpang.
e. Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat 

Sistem terbuka memungkinkan adanya gerakan mobilitas sosial vertikal
luas yang berarti memberi kesempatan perorangan untuk maju atas 

dasar kemampuan-kemampuannya.
f. Penduduk yang heterogen

Masyarakat-masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang 
memiliki latar belakang ras, dan ideologi mempermudah terjadinya 
kegoncangan yang mendorong terjadinya proses perubahan sosial.

Menurut Sztompka, masyarakat senantiasa mengalami perubahan disemua

tingkat kompleksitas internalnya. Dalam kajian sosiologis, perubahan dilihat

sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak linear. Dengan kata lain, perubahan tidak

terjadi secara linear. Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu

proses pergeseran atau berubahnya struktur / tatanan didalam masyarakat,

meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk

mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat, Pada tingkat makro, terjadi

perubahan ekonomi, politik, sedangkan ditingkat mezzo terjadi perubahan

kelompok, komunitas, dan organisasi, dan ditingkat mikro sendiri terjadi

perubahan interaksi, dan perilaku individual, Masyarakat bukan sebuah kekuatan

fisik (entity), tetapi seperangkat proses yang saling terkait bertingkat ganda

(Sztompka, 2007).

secara

Keberadaan usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost) mempengaruhi 

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat secara sosiologis 

merupakan suatu kumpulan orang yang memiliki tujuan bersama yang disatukan 

karena ikatan wilayah atau geografis maupun pemikiran, Seperti halnya makhluk 

hidup yang lain, masyarakat juga mengalami dinamikanya sendiri. Setiap
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, Disini,masyarakat dalam kehidupannya pasti mengalami perubahan-perubahan 

perubahan sosial diartikan sebagai suatu perubahan yang mengacu pada variasi 

hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu 

tertentu.

Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala 

wajar yang timbul dan pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. 

Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi 

interaksi antarmanusia dan antarmasyarakat. Perubahan sosial terjadi karena 

adanya pembahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan 

masyarakat, seperti perubahan dalam unsurunsur geografis, biologis, ekonomis, 

dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman yang dinamis.

yang

Masyarakat mempunyai sifat yang dinamis, ia selalu ingin berkembang

dan berubah. Irama pembahan tersebut ada yang lambat, ada yang sedang, ada 

yang cepat karena dipacu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta pertumbuhan ekonomi, Akibatnya pola-pola interaksi yang terjadi antara 

kelompok-kelompok masyarakat pun semakin kompleks. Gejala sosial sendiri 

tidak terlepas dari unsur sosial yakni struktur sosial dan proses sosial. Hal ini 

dimaksud karena dalam suatu struktur sosial otomatis terdiri dari beberapa bagian 

yang secara sistimatis mempengaruhi suatu gejalah sosial. Bagian yang dimaksud 

adalah kebudayaan, lembaga sosial, kekuasaan, kelompok sosial dan lapisan
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dari struktur sosial tersebut jika berdinamika akansosial, Bagian-bagian 

membentuk suatu proses sosial. Proses sosial itu sendiri terdiri dan :

a. Interaksi sosial ( baik secara kodrati, organis maupun mekanis),

b. Reaksi atau perubahan sosial (terarah, maju, mengambang dan mundur),

c. Serta permasalahan sosial (sangat berat, amat berat, berat, tidak berat).

Farley mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan pola perilaku, 

hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu, Perubahan 

sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi didalam atau mencakup 

sistem sosial. Oleh sebab itu terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu 

dalam jangka waktu berlainan, Ogbum tidak memberi definisi tentang perubahan- 

perubahan sosial, melainkan memberikan pengertian tertentu tentang perubahan- 

perubahan sosial itu. Dia mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan- 

perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun 

yang non-material. Yang ditekankannya adalah pengaruh besar unsur-unsur 

kebudayaan material bagi unsur-unsur non-material (Soekanto, 1990).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian perubahan sosial 

adalah perubahan perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup 

perubahan dalam aspek-aspek struktur dari suatu masyarakat, ataupun karena 

terjadinya perubahan dari faktor lingkungan, karena berubahnya komposisi 

penduduk, keadaan geografis, serta berubahnya sistem hubungan sosial, maupun 

perubahan pada lembaga kemasyarakatannya. Perubahan struktur bersamaan 

dengan perubahan penting dalam jaringan hubungan di dalam sistem sosial atau 

bidang sosial-kultural, atau perubahan fungsi yang diiringi dengan perubahan cara
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beroperasinya sistem sosial. Perubahan seperti itu dapat dibayangkan menyentuh 

inti realitas sosial. Akibatnya biasanya dirasakan di seluruh aspek kehidupan 

sosial, mengubah kualitasnya secara menyeluruh.

Adanya usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost) mengubah pola pikir 

masyarakat yang ada di Lingkungan II Kelurahan Timbangan semula mereka

menganggap bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting tetapi setelah seringnya

berinterkasi dengan mahasiswa membuat pola pikir mereka berubah, Hal ini

ditandai dengan sikap masyarakat yang berusaha mempnyai pendapatn yang lebih

untuk bisa membuat anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Perilaku

masyarakat pun setelah adanya usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost) 

mengalami perubahan dimana mereka sering menghabiskan uang yang mereka 

dapat baik dari pendapatan mereka maupun dari uang hasil sewa indekost. 

Masyarakat yang ada disana lebih memilih untuk membeli barang-barang 

kebutuhan tersier hanya untuk pamer saja.
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1.1. Bagan Kerangka Pemikiran

Usaha tempat tinggal mahasiswa 
(indekost) oleh masyarakat di 

Lingkungan II Kelurahan Timbangan

Interaksi 
Pola pikir 
Sikap

Perubahan Sosial

Piotr Sztompka

4-
Dampak bagi masyarakat

EkonomiSosial

Z
Perubahan Interaksi dan 
aktivitas masyararakat 
Perubahan Pola pikir dan 
wawasan masyarakat 'S 
Perubahan Sikap 
masyarakat

Bertambahnya mata 
pencaharian ^
Meningkatnya pendapatan 
Munculnya perilaku konsumtif 
Munculnya tindak kejahatan

Sumber; Olahan peneliti dari Piotr Sztompka September 2013
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1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana dampak 

sosial ekonomi usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost) bagi masyarakat. Jadi, 

metode penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu cara keija yang teratur 

atau sistematis melalui tahapan-tahapan yang telah disusun sebelumnya melalui 

suatu metode ilmiah tertentu dalam melakukan berbagai penelitian yang lebih 

menekankan pada proses-proses dan makna-makna yang dihasilkan dari subjek 

yang ditelitinya. (Purnama, 2004 : 1)

1. 7.2 Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

studi kasus. Menurut Stake (dalam Denzin dan Lincoln, 1991: 202) studi kasus 

merupakan salah satu strategi yang banyak dilakukan dalam penelitian kualitatif, 

meskipun tidak semua penggunaan studi kasus ini merupakan penelitian kualitatif 

Fokus dari studi kasus ini melekat pada paradigma yang bersifat naturalistik, 

holistik, kebudayaan, dan fenomenologi, Stake (1995) juga mengemukakan jenis 

kasus lainnya, yaitu pertama studi kasus intrinsik yang merupakan usaha 

penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang suatu hal, tetapi studi kasus jenis 

ini tidak dimaksudkan untuk membangun teori, Kedua, studi kasus instrumental 

yang bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat 

mempertajam suatu teori. Ketiga, studi kasus kolektif yang merupakan perluasan

studi
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dari kasus instrumental untuk memperluas pamahaman dan menyumbangkan 

kepada pembentukkan teori. (Purnama, 2004 : 39-40)

Dalam penelitian ini jenis studi kasus yang digunakan adalah studi kasus hal 

ini merupakan usaha peneliti untuk mengetahui lebih dalam akan fenomena yang 

akan diteliti, sehingga dalam penelitian ini mampu menggambarkan secara 

mendalam dampak sosial ekonomi usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost) 

bagi masyarakat. Sehingga diperoleh data yang mendalam dan terfokus. Penelitian 

ini melihat dampak sosial ekonomi usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost)

bagi masyarakat yang terjadi di Lingkungan II Kelurahan Timbangan, dimana

dengan adanya usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost) akan membawa suatu

dampak kepada masyarakat,

1.73 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Lingkungan II Kelurahan 

Timbangan, lokasi tempat penelitian ini dipilih dengan berbagai pertimbangan 

antara lain:

1, Lingkungan II Kelurahan Timbangan letaknya strategis,

2. Sebagian besar masyarakat di sekitar Lingkungan II Kelurahan 

Timbangan memanfaatkan kondisi tersebut dengan mendirikan

usaha seperti ; warung makan, warung manisan, warnet dan lain- 

lain..

3.
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1.7.4 Batasan Konsep

a, Dampak sosial ekonomi adalah suatu perubahan yang terjadi akibat dari 

suatu aktivitas yang merupakan suatu akibat dari perbuatan atau tindakan 

yang dilakukan manusia. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan 

kehidupan sosial ekonomi yang berkaitan dengan proses perkembangan 

sesuatu yang dinamis yang ditandai dengan proses perubahan sikap, pola 

interaksi, serta segenap usaha individu dalam memenuhi kesejahteraan 

hidupnya serta pengaruh keadaan ekonomi dari suatu penggunaan atau 

suatu aktivitas yang dilakukan individu dan mempengaruhi perubahan- 

perubahan perilaku individu tersebut (Astrid, 1995:36).

b, Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan 

Untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, 

daya upaya) untuk mencapai sesuatu: bermacam-macam 

ditempuhnya untuk mencukupi kebutuhan hidup, (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia)

c, Tempat tinggal mahasiswa (indekost) adalah rumah yang penggunaanya 

sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pengusahanya 

dengan jalan menerima penghuni pemondokan minimal satu bulan dengan 

memungut uang pemondokan. (Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta).

d, Masyarakat menurut Selo Soemardjan merupakan orang-orang yang hidup 

bersama, yang menghasilkan kebudayaan. (Syarbaini, 2009 : 9)

telah
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1.7.5 Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2005:90). Pemanfaatan 

informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu yang relatif 

singkat banyat informasi yang dapat dijangkau serta untuk menghindari teijadinya 

pengulangan data.

Maka informan didalam penelitian ini adalah masyarakat Lingkungan II

Kelurahan Timbangan yang mendapat dampak sosial ekonomi dari usaha tempat

tinggal mahasiswa (indekost), Penentuan informan dalam penelitian ini

menggunakan cara purpossive yang bermaksud untuk mendapatkan informasi

sesuai dengan permasalahan penelitian (Bungin, 2001:90). Dalam penelitian

informan yang diambil ditentukan dibeberapa lokasi usaha tempat tinggal

mahasiswa (indekost). Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

a) Masyarakat yang memiliki berbagai variasi jenis usaha yaitu pemilik 

usaha laundry, pemilik usaha warung makan, pemilik usaha fotokopi, 

pemilik usaha warnet, pemilik usaha warung kelontong.

b) Pemilik usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost)

c) Tokoh masyarakat
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1.7.6 Unit Analisis Data

Unit analisis merupakan satuan-satuan yang menunjukan pada subjek 

penelitian. Unit analisis data merupakan hal yang kritis yang digunakan untuk 

memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga dapat dikembangkan dan 

dievaluasi (Sugiyono, 2010 ; 244), Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

masyarakat di Lingkungan II Kelurahan Timbangan.

1. 7.7 Data dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah

kata-lata tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti data dari jurnal-jurnal

penelitian, koran, majalah dan dokumen (Moleong, 2001:112). Beberapa jenis

data yang diambil dari penelitian ini adalah ;

L Data Primer

Sumber data utama yang berupa hasil pembicaraan dan tindakan serta 

beberapa keterangan dan informasi yang diperoleh dari informan. Dimana 

informan disini merupakan tokoh kunci informasi yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Data primer yaitu data utama yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh melalui observasi dan hasil wawancara mendalam dengan subyek 

penelitian. Sumber data didapat dari informan yaitu masyarakat Lingkungan II 

Kelurahan Timbangan dan tokoh masyarakat. Data primer ini berisi hasil 

yang berupa penjelasan-penjelasan mengenai tentang apa saja dampakwawancara
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sosial ekonomi usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost) yang dirasakan oleh 

masyarakat Lingkungan II Kelurahan Timbangan.
|

2. Data Sekunder

Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama, diperlukan juga data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder” 

(Moleong, 2005:112). Jadi data sekunder digunakan untuk membantu 

menyelesaikan data primer dari arsip-arsip, dokumen baik dari desa maupun dari 

instansi proyek. Data sekunder diperoleh dari:

=

I
=
!
:
i

a. Sumber Data
.

Sumber tertulis merupakan sumber data pendukung dalam penelitian

kualitatif. Sumber data tertulis ini berupa sumber buku, majalah

ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi.

b, Foto

Foto dapat dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif 

karena dapat dipakai menghasilkan data deskriptif yang cukup 

berharga dan sering di gunakan untuk menelaah segi-segi subjektif 

Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian 

kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan oleh orang, dan foto 

dihasilkan oleh peneliti sendiri.

yang
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1.7.8 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan

menggunakan beberapa teknik antara lain :

1. Observasi

Peneliti mengadakan observasi penelitian secara pasif yaitu observasi yang

tidak ikut melakukan tindakan yang sama seperti objek penelitian. Observasi ini

juga dilakukan dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat yang berada di

wilayah usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost) dam semua hal yang berkaitan

dengan masalah penelitian.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data atau 

informasi secara langsung bertatap muka dengan informan yang memiliki tujuan 

untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai topik yang diteliti. 

(Bungin, 2001 ; 110), Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana 

dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari keberadaan usaha tenpat tinggal 

mahasiswa (indekost) di Lingkungan II Kelurahan Timbangan. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman 

yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

secara langsung kepada informan.

wawancara
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3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu 

otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, 

dokumen pemerintah atau swasta, data tersimpan di website, dan lain-lain.

1.7.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunnakan analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menurut Milles dan Humberman, 

terdapat tiga tahap analisis data, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan 

tahap kesimpulan (dalam Bungin, 2001; 229),

a. Tahap Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus

penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang 

telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan 

dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. Data 

yang direduksi dalam peneltian ini adalah hasil pengamatan dan hasil wawancara 

yang dilakukan di lokasi penelitian (data yang di dapat di lapangan) berupa data 

mengenai dampak sosial ekonomi usaha tempat tinggal mahasiswa (indekost) bagi 

masyarakat di Lingkungan II Kelurahan Timbangan. Data-data ini selanjutnya 

diseleksi dan dikategorisasikan berdasarkan fokus permasalahannya.
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b. Penyajian data

Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyajikan 

sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini peneliti 

melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu 

selanjutnya data tersebut dirangkum dan disajikan dalam bentuk kalimat yang 

dimengerti.

c. Menarik Kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan merupakan tinjauan bagi catatan yang telah dilakukan di lapangan,

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal

yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha

diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan 

pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian,

1.7.10 Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

BABI Berisi pendahuluan yang mengulas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
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Gambaran umum lokasi penelitian mengurai tentang letak geografis,BAB II

jumlah penduduk, tingkat pendidikan, agama penduduk, jenis

pekerjaan dan deskripsi informan.

Tentang hasil pembahasan mengurai data temuan-temuan di lapanganBAB III

mengenai dampak sosial ekonomi yang terjadi di Lingkungan II

Kelurahan Timbangan.

BAB IV Berisi tentang kesimpulan hasil yang didapatkan dari lapangan dan

saran.
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