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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kehidupan masyarakat dewasa ini memiliki berbagai macam masalah yang 

sangat kompleks. Mulai dari masalah tentang kondisi sosial ekonomi sampai dengan 

masalah tentang pengangguran. Masalah-masalah tersebut memang tidak akan pernah 

lepas dari kehidupan masyarakat. Tingginya angka pengangguran serta kurangnya 

lapangan pekerjaan menjadi suatu hal yang urgen perihal tentang peningkatan 

kualitas hidup masyarakat tersbut. 

Pada masyarakat perkotaan, kedua masalah tersebut menjadi akar penyebab 

timbulnya masalah-masalah yang lain. Misalnya adalah tentang masalah 

pengangguran, yang kemudian masyarakat tersebut tidak memeiliki penghasilan, dan 

hasilnya adalah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Desakan 

ekonomi membuat mereka harus tanpa berpikir panjang menjawab segala 

permasalahan hidup tersebut. Bahkan tidak sedikit diantara mereka mengambil jalan 

pintas, dengan menjadi pengemis dan sebagainya. Alasanya adalah karena tidak 

adanya lapangan pekerjaan buat mereka. 

Pembangunan  pada hakikatnya adalah  memanfaatkan Sumber daya alam  

lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun sebaliknya 

kebutuhan hidup manusia itu sendiri harus di usahakan melalui pola kebijaksanaan 

yang tidak  mengganggu ekosistem dan turut membina ekosistem yang tidak stabil 

dan beragam (Salim, 2002).  
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Implikasi dari pembangunan kota dan kabupaten akan membawa perubahan 

struktur sosial ekonomi. Secara ekonomi kehidupan masyarakat mengalami 

perubahan di bidang mata pencarian dan tingkat pendapatan (Erdayanti,2001). 

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa informasi dari beberapa adanya Rumah 

Sakit Prof Aloe Saboe sangat membantu masyarakat yang berada di sekitar Rumah 

Sakit untuk mencari rezeki sebagai pekerja informal seperti : menjual makanan, 

minuman, buah-buahan, dan tukang parkir (mobil dan motor), pembawa bentor 

bekerja di sekitar Rumah Sakit tersebut bisa membantu keperluan sehari-hari selain 

itu juga bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Bahwa pada dasarnya manusia 

bekerja mempunyai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan, kebutuhan tidak 

terlepas dari kehidupan sehari-hari selama hidup manusia membutuhkan bermacam-

macam kebutuhan, seperti makanan,pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain. 

sehingga Rumah Sakit tidak hanya memiliki Fungsi sebagai tempat pengobatan tetapi 

memiliki fungsi sosial dan ekonomi dengan demikian pemaparan di atas menjadi 

alasan peneliti tertarik untuk mengamati lebih lanjut tentang Fungsi Sosial Ekonomi 

Masyarakat di Sekitar Rumah Sakit Prof Aloe Saboe. 

seperti kebutuhan pokok sandang, pangan, papan dan juga terpenuhinya 

kebutuhan sampingan, pendapatan  sedang  apabila kebutuhan keluarga telah 

terpenuhi kebutuhan pokok saja dan pendapatan  rendah  apabila kebutuhan belum  

terpenuhi. Pola kebutuhan atau rumah tangga pada umumnya mencerminkan  tingkat 

kehidupan ekonomi suatu keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut 

maka anggota keluarga harus bekerja. 
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Ekonomi masyarakat yang berada di sekitar rumah sakit sudah bisa di katakan 

baik karena dengan adanya peningkatan pendapatan dari masyarakat tentunya akan 

meningkatkan tingkat kesejahteraan, salah satunya dengan adanya masyarakat yang 

bekerja di sekitar rumah sakit tersebut bisa membantu keperluan sehari-hari selain itu 

juga bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak. bahwa pada dasarnya manusia 

bekerja  mempunyai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan, kebutuhan tidak 

terlepas dari kehidupan sehari - hari selama hidup manusia membutuhkan bermacam-

macam kebutuhan, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan lain-lain. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Sosial Ekonomi Masyarakat Di 

sekitar Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Prof Dr Aloe Saboe. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut Bagaimana Fungsi sosial  ekonomi masyarakat  sekitar Rumah Sakit 

Prof Aloe Saboe? 

1.3.Tujuan Penulisan 

Tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis Fungsi sosial dan ekonomi masyarakat  

sekitar Rumah Sakit Prof Aloe Saboe. 

1.4  Manfaat Penulisan 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi ilmu wawasan 

baik peneliti terhadap seluruh elemen intelektual yang ada dalam atmosfir 
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akademik Universitas Negeri Gorontalo khususnya di Program Studi 

Sosiologi. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pihak 

masyarakat untuk  melihat  atau dapat memahami dan mengetahui 

bagaiamana Fungsi sosial masyarakat ekonomi di sekitar Rumah Sakit Prof 

Aloe Saboe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


