
 

 

ABSTRAK 
 

Rekha Aulia Pratami: “Pengaruh Perkembangan Jumlah Mahasiswa Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Masyarakat”. 

Manusia sebagai makhluk sosial pasti melakukan ekonomi dalam 

kehidupannya demi mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Selain itu ketika 

hidup didunia, tentulah terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat, baik yang 

menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh 

jumlah perkembangan mahasiswa terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, 

Seberapa besar pengaruh jumlah perkembangan mahasiswa terhadap pertumbuhan 

sosial masyarakat, Seberapa besar pengaruh jumlah perkembangan mahasiswa 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat di Kelurahan Cipadung 

Kecamatan Cibiru.  

Penelitian ini menggunakan teori pertumbuhan ekonomi dan Interaksi sosial. 

menurut Rostow pertumbuhan yang terjadi pada masyarakat melalui lima tahapan 

diantaranya : masyarakat tradisional, persiapan menuju tinggal landas, tinggal landas, 

masyarakat dewasa, masa tingginya konsumsi masyarakat. George Simmel interaksi 

diantara manusia adalah asal usul segala kehidupan sosial.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif-analisis. 

Pendekatan analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kuantitatif, jenis statistik yang dipakai dalam penelitian adalah statistik 

parametrik. Dalam menentukan ukuran sampel yang diambil untuk mewakili seluruh 

populasi yang digunakan sampel jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel 

dalam penelitian sebanyak 100 responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan Jumlah Mahasiswa 

cukup baik dengan skor nilai sebesar 0,563 kategori sedang. Selanjutnya 

Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Masyarakat di Kelurahan Cipadung Kecamatan 

Cibiru cukup baik dengan total skor sebesar 0,799. Hasil hipotesis menunjukkan 

adanya pengaruh yang nyata dari Pengaruh Perkembangan Jumlah Mahasiswa 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  dan Sosial. Analisis Korelasi sebesar 0,1 

menunjukkan adanya hubungan keeratan yang rendah antara Perkembangan Jumlah 

Mahasiswa dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Masyarakat. Nilai koefisien 

determinasi menunjukkan ada pengaruh yang rendah antara Perkembangan Jumlah 

Mahasiswa dan Pertumbuhan Ekonmi dan Sosial Masyarakat sebesar 31,7% 

sedangkan sisanya sebesar 68,3% dipengaruhi oleh faktor lain seperti bekerja diluar 

kota, kesadaran pribadi dan faktor-faktor lain yang tidak penulis teliti. 
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