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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Adanya pembangunan pada berbagai bidang tentunya sangat 

mendukung terciptanya suatu masyarakat yang makmur dan mandiri serta menunjang dan 

memperbaiki taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. 

Tujuan dari pembangunan ekonomi pada suatu Negara yang sedang berkembang 

merupakan peningkatan standar hidup dari penduduk pada Negara yang bersangkutan yang 

diukur dengan peningkatan pendapatan perkapita (Yacub, 1987). Dengan ditingkatkanya 

pendapatan perkapita diharapkan masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan 

distribusi pendapatan yang dihadapi Negara Sedang Berkembang dapat dipecahkan dengan 

dampak merembes ke bawah (trickle down effect). Indikator berhasil tidaknya pembangunan 

semata-mata dilihat dari peningkatan pendapatan nasional (Kuncoro, 2000) 

 Tujuan pembangunan ekonomi nasional dan daerah adalah : (1) menciptakan lapangan 

kerja bagi masyarakat, (2) mencapai stabilitas perekonomian daerah, (3) membangun basis 

ekonomi dan kesempatan kerja yang beraneka ragam. Pemerintah daerah sebagai institusi yang 

mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan. ( Jamli, 1996) 

 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang sangat giat melakukan 

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Demi tercapainya tujuan 

pembangunan tersebut, peran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tentunya sangat 

dibutuhkan. Semuanya diharapkan mampu berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing. 



Pembangunan harus dilakukan pada semua aspek dalam kehidupan masyarakat. Pada 

saat ini, pembangunan sumber daya manusia menjadi perhatian serius oleh semua kalangan. 

Hal ini tergambar dari semakin banyaknya pembangunan fasilitas publik seperti pembangunan 

fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan serta fasilitas publik lainnya yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang. 

Fasilitas pendidikan seperti pembangunan kampus Unand di pinggiran kota Padang 

merupakan salah satu contoh pembangunan untuk menunjang terciptanya sumber daya 

manusia yang berkualitas karena didukung oleh berbagai fasilitas yang cukup yang bisa 

dibangun dalam area yang sangat luas. Selain itu pembangunan kampus Unand di kelurahan 

Limau Manis ini telah menghasilkan berbagai dampak terhadap masyarakat di sekitarnya. 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada masyarakat yang bermukim di 

sekitar kampus Unand Limau Manis. Pindahnya kampus Unand ke Limau Manis ini memicu 

perkembangan pembangunan ekonomi masyarakat  kecamatan Pauh karena diiringi oleh 

pembangunan fasilitas publik lainnya yaitu jalan penghubung dari Pasar Baru hingga kampus 

Unand yang mempermudah mobilitas penduduk di kecamatan Pauh. 

Perkembangan pembangunan ekonomi masyarakat sebagai dampak dari keberadaan 

kampus Unand terlihat dari semakin banyaknya jumlah lapangan pekerjaan yang muncul, 

terutama di sepanjang jalan M. Hatta yang melintasi empat kelurahan pada kecamatan Pauh  

yaitu kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kelurahan Cupak Tangga, kelurahan Kapalo Koto 

dan kelurahan Limau Manis. 

Terciptanya lapangan pekerjaan merupakan tuntutan dari kebutuhan masyarakat 

disekitar kampus Unand yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya 

mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah yang membutuhkan berbagai fasilitas, terutama 

tempat tinggal dan kebutuhan lainnya guna mendukung lancarnya proses pendidikan.  



Lapangan pekerjaan yang ada di kecamatan Pauh ini umumnya dikelola oleh 

masyarakat, sehingga lapangan pekerjaan yang muncul adalah pada sektor informal. Jenis 

lapangan yang paling banyak muncul adalah penyediaan jasa seperti jasa penyewaan rumah, 

usaha foto copy, usaha warnet dan jasa lainnya. Selain itu, lapangan pekerjaan perdagangan, 

rumah makan dan lainnya juga semakin meningkat seiring perkembangan kampus yang 

semakin maju pesat. 

Banyaknya usaha yang muncul akan memberikan peluang kerja serta kesempatan kerja 

bagi masyarakat. Sehingga dengan semakin banyaknya peluang usaha tersebut juga akan 

menyerap tenaga kerja yang cukup banyak pula. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap 

akan mengurangi tingkat pengangguran terutama bagi masyarakat di sekitarnya. Sehingga 

kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat karena terjadi peningkatan pendapatan 

melalui Omzet sebagai dampak dari lapangan pekerjaan yang dikelola masyarakat yang 

semakin maju. 

Melihat kemajuan beberapa kelurahan di kecamatan Pauh dan semakin bertambahnya 

jumlah lapangan pekerjaan, tentunya membutuhkan tenaga kerja lebih banyak juga. Semakin  

besarnya perubahan terhadap penyerapan tenaga kerja oleh keberadaan kampus Unand Limau 

Manis merupakan suatu fenomena yang sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, perlu 

adanya suatu kajian untuk mengkaji hal tersebut lebih jauh. Maka penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian yang berjudul “PENGARUH KEBERADAAN KAMPUS 

UNAND LIMAU MANIS TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI 

KECAMATAN PAUH”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 



Perkembangan lapangan pekerjaan yang muncul dari pengaruh keberadaan kampus 

Unand meningkatkan kesejateraan sosial ekonomi masyarakat kecamatan Pauh. Kemunculan 

lapangan pekerjaan tersebut menimbulkan rasa ingin tahu penulis untuk melihat seberapa besar 

pengaruh keberadaan kampus Unand dalam membantu  penyerapan tenaga kerja di kecamatan 

Pauh. Rasa ingin tahu tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk membuktikan apakah benar 

kampus Unand sangat berpengaruh terhadap banyaknya penyerapan tenaga kerja di kecamatan 

Pauh terutama pada sektor informal.  

Untuk lahirkan suatu gagasan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup masyarakat dimasa yang akan datang, diperlukan suatu penelitian untuk 

mengetaui bagaimana perkembangan lapangan pekerjaan yang tergambar dari banyaknya 

jumlah tenaga kerja yang terserap. 

Berkaitan dengan uraian diatas, keberadaan kampus Unand Limau Manis mampu 

menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai kalangan 

masyarakat, baik dari segi umur usaha atau lamanya usaha tersebut berdiri, omzet atau 

pendapatan kotor yang diterima, tingkat pendidikan pelaku usaha maupun dari lapangan 

pekerjaan itu sendiri. Untuk itu, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana keberadaan kampus Unand dalam upaya penyerapan tenaga kerja pada 

berbagai jenis lapangan pekerjaan di kecamatan Pauh. 

2. Seberapa besar pengaruh umur usaha, omzet, tingkat pendidikan dan lapangan 

pekerjaan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap di kecamatan Pauh. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka dapat 

dikemukakan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk : 



1. Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang terserap di kecamatan Pauh sebagai 

pengaruh dari keberadaan kampus Unand Limau Manis. 

2. Untuk mengetahui apakah umur usaha, omzet, tingkat pendidikan dan lapangan 

pekerjaan berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap di kecamatan Pauh. 

  



1.4 Hipotesis 

 Melihat dari tujuan penelitian diatas maka dapat dikemukakan beberapa hipotesa atau 

dugaan sementara  antara lain : 

1. Diduga keberadaan kampus Unand Limau Manis mampu menyerap tenaga kerja yang 

lebih banyak. 

2. Diduga ada hubungan umur usaha, omzet, tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan 

responden terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap di kecamatan Pauh. 

  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Untuk lebih terarahnya pembahasan dan tercapai sasaran yang yang hendak dituju, 

maka ruang lingkup pembahasan perlu ditetapkan. Sehubungan dengan itu, dalam penulisan 

penelitian ini penulis akan memberikan batasan. 

 Pada pembahasan skripsi ini difokuskan pada penyerapan tenaga kerja pada berbagai 

sektor usaha sebagai dampak dari keberadaan kampus Unand Limau Manis yaitu lapangan 

pekerjaan yang muncul dan dikelola oleh masyarakat kecamatan Pauh, baik yang berada dalam 

lingkungan kampus Unand maupun di luar lingkungan kampus. 

 Objek penelitian adalah jumlah tenaga kerja yang terserap pada berbagai lapangan 

pekerjaan di kecamatan Pauh yang muncul sebagai dampak keberadaan kampus Unand. Dalam 

penelitian ini penulis meneliti pengaruh umur usaha, omzet, tingkat pendidikan dan lapangan 

pekerjaan pada sektor usaha informal. 

  



1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Membahas mengenai latar belakang permasalahan yang akan diangkat, kemudian 

merumuskan masalah serta manfaat dan tujuan yang bisa dipetik dari penelitian, 

hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II : KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR 

Berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang diteliti 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi uraian atau gambaran secara umum mengenai objek penelitian yang bersumber 

pada data yang bersifat umum. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang 

bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro 

yang berkaitan tentang penelitian.  

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Berisi gambaran umum variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pembahasan dari penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

Bagian ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penting dan saran yang 

diharapkan dari hasil penelitian. 

  



 


