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Bab 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Gambaran Umum Wilayah 

Pembangunan merupakan usaha sadar dan berencana untuk meningkatkan 

mutu hidup yang dalam pelaksanaannya akan selalu menggunakan dan 

mengelola sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya 

buatan. Salah satu tujuan pokok dari pembangunan itu adalah pembangunan 

wilayah-wilayah yang ada di dalamnya terutama dalam keserasian 

perkembangan atau laju pertumbuhan antarwilayah dalam daerah tersebut. 

Faktor pendorong perkembangan suatu wilayah sangat terkait dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana wilayah khususnya sarana dan fasilitas 

sosial ekonomi. Sarana dan fasilitas ekonomi sering kali merupakan faktor 

dominan yang berperan dalam memajukan wilayah. 

Berbagai konsep-konsep teori tentang wilayah dan perencanaan serta 

pengembangan adalah:  

(1) Wilayah secara formal adalah suatu kesatuan alam yang mempunyai 

keterkaitan yang menjadi pengikat. Suatu wilayah dalam pengertian geografi, 

merupakan kesatuan alam yang memiliki kesamaan dan ciri geografis yang 

khas, antara lain wilayah ekonomi yang berkaitan dengan proyek 

pembangunan dan pengembangan (Richardson, 1979). Suatu wilayah 
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memiliki berbagai unsur pembangunan yang dapat digerakkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Unsur-unsur wilayah adalah sumber 

daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, teknologi, dan bahasa 

(Miraza, 2005b).  

(2) Suatu wilayah memiliki tiga komponen utama yaitu: 1) sumber daya 

penduduk, 2) kegiatan ekonomi, dan 3) sistem transportasi. Sektor 

transportasi dalam konteks pembangunan wilayah memiliki fungsi dan 

peranan strategis sebagai fasilitas penunjang dan pengembang (Adisasmita, 

2005). Transportasi dalam pengembangan wilayah merupakan pendukung 

utama yang memungkinkan suatu wilayah berkembang (Miraza, 2010). 

Peranan transportasi sangat penting yaitu sebagai penghubung, mendekatkan, 

dan menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan 

(Adisasmita, 2011). Suatu wilayah tertentu bergantung pada wilayah lain, 

demikian juga wilayah lain memiliki ketergantungan pada wilayah tertentu. 

Di antara wilayah-wilayah tersebut, terdapat wilayah-wilayah tertentu yang 

memiliki kelebihan dibanding yang lain sehingga wilayah tersebut memiliki 

beberapa fasilitas yang mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius 

yang lebih luas, sehingga penduduk pada radius tertentu akan mendatangi 

wilayah tersebut untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan. Morlok 

(1988) menyatakan bahwa akibat adanya perbedaan tingkat pemilikan 

sumber daya dan keterbatasan kemampuan wilayah dalam mendukung 

kebutuhan penduduk suatu wilayah menyebabkan terjadinya pertukaran 

barang, orang, dan jasa antarwilayah. Pertukaran ini diawali dengan proses 

penawaran dan permintaan. Proses penawaran dan permintaan dalam 

menghantarkan barang menuju wilayah lain diperlukan sarana transportasi 

seperti angkutan umum. Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan 

salah satu poin vital dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara 

(Susantono, 2012). Hal yang sama dijelaskan oleh Ernawi (2007) bahwa 

ketersediaan infrastruktur jalan memiliki keterkaitan sangat kuat dengan 

tingkat perkembangan wilayah yang antara lain dicirikan oleh laju 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

(3) Pengembangan wilayah adalah usaha mengawinkan secara harmonis 

sumber daya alam, manusia, dan teknologi dengan memperhatikan daya 
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tampung lingkungan untuk pemberdayaan masyarakat (Zen, 1999). 

Pengembangan wilayah merupakan bagian integral dari perencanaan wilayah 

yang tidak saja menyangkut pada perencanaan spasial dari suatu wilayah, 

tetapi lebih diutamakan pada perencanaan bagaimana potensi wilayah dapat 

dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kepentingan demi peningkatan 

kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat (Nasution, 2011). 

(4) Perencanaan sebuah wilayah merupakan gambaran perencanaan kecil dari 

sebuah perencanaan nasional. Hal ini menyangkut pada bagaimana sebuah 

wilayah dibangun dan dikembangkan, yang tujuan akhirnya adalah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Miraza, 2005a). 

Perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain selalu 

melalui jalur-jalur tertentu. Tempat asal dan tempat tujuan dihubungkan satu 

sama lain dengan suatu jaringan (network) dalam ruang. Jaringan tersebut 

dapat berupa jaringan jalan (prasarana transportasi), yang merupakan bagian 

dari sistem sarana transportasi. Prasarana transportasi merupakan hal yang 

penting dalam suatu sistem, karena tanpa prasarana transportasi perhubungan 

antara satu tempat dengan tempat lain tidak terwujud secara baik (Bintarto, 

1982). Interaksi antarwilayah tercermin pada keadaan fasilitas sarana dan 

prasarana transportasi serta aliran orang, barang, dan jasa. Prasarana 

transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antarwilayah 

dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu 

wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan 

keterpaduan antarjenis sarana transportasi dalam melayani kebutuhan  

masyarakat. Pada dasarnya sistem prasarana transportasi dikembangkan 

untuk menghubungkan dua lokasi guna lahan yang mungkin berbeda. Sarana 

transportasi digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu 

tempat ke tempat lain sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih 

meningkat. Sarana dan prasarana transportasi yang baik akan memudahkan 

terjadinya interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar. Keterisolasian 

merupakan masalah pertama yang harus ditangani (Hurst, 1974). 

 Aktivitas penduduk yang meningkat perlu dijadikan perhatian dalam 

merumuskan kebijakan di bidang sarana dan prasarana transportasi karena 

manusia senantiasa memerlukan sarana dan prasarana transportasi dalam 
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proses interaksi antarwilayah. Prasarana transportasi jalan merupakan 

penghubung utama antara dua daerah yang sedang berinteraksi dalam 

pembangunan. Tanpa adanya jaringan prasarana transportasi jalan tidak 

mungkin pembangunan dapat diperkenalkan ke luar daerah. Jalan merupakan 

akses sarana transportasi dari suatu wilayah ke wilayah lain. Pada buku ini 

dipelajari suatu wilayah di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Deli Serdang. 

Topografi Kabupaten Deli Serdang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

(1) Kawasan Dataran Pantai, yang terdiri atas empat kecamatan yaitu: 

Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, dan Pantai Labu. 

Masyarakat daerah pantai pada umumnya sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumber daya kelautan (marine 

resource based), seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambang pasir, dan 

pengusaha transportasi laut. Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat 

pesisir khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan 

kumuh, dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam 

tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap 

sumber daya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan 

masyarakat (Afriza, 2013); (2) Kawasan Dataran Rendah, terdiri atas sebelas 

kecamatan yaitu: Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, 

Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, dan 

Galang. Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik 

masyarakat agraris atau petani. Dari segi penghasilan, petani mempunyai 

pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen yang terkontrol sehingga 

hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk 

mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan 

masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi dengan nelayan. 

Nelayan bergelut dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka 

pendapatan yang mereka inginkan tidak bisa dikontrol (Ramadhan, 2013); 

serta (3) Kawasan Dataran Tinggi, terdiri atas tujuh kecamatan yaitu: 

Kutalimbaru, Sibolangit, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah, 

dan Bangun Purba. Masyarakat desa di Kabupaten Deli Serdang dalam 

melakukan kegiatan/aktivitas membutuhkan sarana/alat untuk menuju ke 

tempat beraktivitas, antara lain sarana transportasi berupa mobil atau 

http://bangrama.blogspot.com/2013/11/karakteristik-masyarakat-pesisir.html
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kendaraan lain. Pergerakan sarana transportasi memerlukan prasarana 

transportasi berupa jalan untuk menghubungkan suatu wilayah dengan 

wilayah lain. 

 

1.2 Wilayah Kabupaten Deli Serdang 

Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Deli Serdang ditunjukkan pada 

Tabel 1.1.  

 

Tabel 1.1 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi 

Jalan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2011 

No Keadaan Tahun (Km) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Jenis 

Permukaan 
a. Aspal 

b. Kerikil 

c. Batu 
d. Beton 

e. Tanah 

f. Tidak 
diperinci 

 

699,700 
273,400 

- 

- 
344,500 

1412,534 

 

791,259 
388,886 

- 

- 
337,700 

1.221,289 

 

945,400 
1.106,250 

- 

- 
61,100 

617,384 

 

1.186,314 
1.568,375 

34,059 

15,958 
270,848 

- 

 

1.848,776 
1.474,951 

34,059 

15,958 
- 

- 

 

1.604,174 
1.616,471 

34,059 

18,236 
- 

- 

 

1.698,106 
1.611,639 

34,059 

29,136 
- 

- 

 Jumlah 2.730,134 2.730,134 2.730,134 3.075,554 3.372,844 3.372,940 3.372,940 

2 Kondisi 
a. Baik 

b. Sedang 

c. Rusak 
d. Rusak 

berat 
e. Tidak 

diperinci 

 
322,838 

568,567 

407,200 
18,995 

1.412,534 

 
697,452 

480,158 

300,240 
39,995 

1.212,289 

 
986,200 

930,150 

92,800 
103,600 

617,384 

 
1.229,998 

1,673,080 

74,240 
98,236 

- 

 
2.231,094 

1,027,196 

69,160 
45,394 

- 

 
2.226,130 

987,390 

49,520 
9,900 

- 

 
2.320,062 

1.000,826 

39,520 
12,532 

- 

 Jumlah 2.730,134 2.730,134 2.730,134 3.075,554 3.372,844 3.372,940 3.372,940 

Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang, Tahun 2012 

Tabel 1.1 menunjukkan panjang jalan kabupaten di Kabupaten Deli 

Serdang menunjukkan adanya peningkatan selama periode tahun 2005-2011. 

Panjang jalan pada tahun 2005 sepanjang 2.730,154 km yang meningkat 

menjadi 3.372,940 km pada tahun 2011 (BPS Kabupaten Deli Serdang, 

2013). Kondisi jalan ini masih minim bila dibandingkan dengan luas wilayah 

Kabupaten Deli Serdang 2.497,72 km
2
. Kurangnya prasarana transportasi 

jalan sering dianggap sebagai masalah pembangunan yang hanya dapat 
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diselesaikan melalui pembangunan jalan. Jalan dipandang sebagai sarana 

pembangunan di suatu daerah, dalam pengertian bahwa jalan-jalan baru akan 

memperbaiki kondisi prasarana transportasi dan pada akhirnya akan 

menyelesaikan permasalahan kurangnya prasarana transportasi jalan. Jalan 

yang baik dapat dilalui oleh kendaraan pribadi maupun publik, sehingga 

dapat membantu aktivitas masyarakat perdesaan. 

Pada umumnya masyarakat desa mempunyai keterbatasan pada 

prasarana transportasi jalan. Jalan-jalan di desa tidak semuanya berupa jalan 

beraspal tetapi berupa jalan tanah ataupun jalan batu, sehingga aktivitas 

masyarakat perdesaan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan 

masyarakat kota. Keterbatasan aksesibilitas berupa jalan raya dari masyarakat 

desa menimbulkan berbagai permasalahan antara lain (Ikbal, 2011): 

1. Petani segan untuk meningkatkan penjualan surplus hasil buminya ke 

pasar karena tidak dapat dijual atau kesulitan biaya sarana transportasi. 

2. Produktivitas pertanian rendah dan kurangnya inovasi karena informasi 

dan input-input pertanian tidak dapat menjangkau para petani umumnya. 

3. Tingkat pendaftaran sekolah rendah dan ketidakhadiran tinggi (baik guru 

maupun murid). Anak-anak di perdesaan umumnya malas meneruskan 

sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi karena sulitnya sarana 

transportasi dan lingkungan yang tidak mendukung. 

4. Standar perawatan kesehatan rendah karena klinik sukar dijangkau dan 

tenaga kesehatan tidak dapat melakukan perjalanan dengan mudah. 

Puspasari (2000) mengemukakan bahwa keterbatasan dari aksesibilitas 

di suatu daerah dapat menimbulkan masalah pada bidang-bidang lain di 

antaranya kesehatan dan pendidikan, lapangan pekerjaan, ketersediaan air 

dan sumber bahan bakar yang akan memberi kontribusi pada tingkat 

kemiskinan masyarakat. 

Peranan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat khususnya dalam menanggulangi kemiskinan dapat 

dilihat dari perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Deli Serdang. 

Beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran perkembangan 
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kesejahteraan rakyat di Kabupaten Deli Serdang pada tiga tahun terakhir 

adalah sebagai berikut (BPS, 2014): 

1. Bidang kependudukan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 

2013 jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang sebesar 1.886.388 jiwa 

dengan sex ratio sebesar 101,30 dan kepadatan penduduk sebesar 755 

jiwa/km
2 

serta angka beban tanggungan sebesar 51,64.  

2. Bidang Kesehatan. Bila dibandingkan kondisi tahun 2012 dengan tahun 

2013, maka terdapat beberapa perubahan yang terjadi, yaitu: 

a. Rata-rata umur perkawinan pertama wanita usia 10 tahun ke atas 

meningkat. Tahun 2012 (21,26 tahun) meningkat menjadi 21,49 tahun 

(2013). Pada tahun 2013 sebagian besar wanita melakukan perkawinan 

pertamanya pada usia 19-24 (60,45 persen), dan di bawah umur 17 

tahun (5,75 persen). Angka kelahiran total ‘Total Fertility Rate’ (TFR) 

cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 2,47 (2006) 

menjadi 2,45 (2007) dan 2,42 (2008);  

b. Terjadi penurunan Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate 

(IMR)). IMR cenderung menurun setiap tahunnya, dari 24,9 (2006) 

menjadi 22,9 (2007) dan 20,4 (2008). Sejalan dengan penurunan IMR, 

Angka Harapan Hidup (AHH) cenderung meningkat setiap tahunnya. 

Jika pada tahun 2008 AHH 70,70 tahun, 2010 (70,65 tahun) dan 

meningkat menjadi 71,11 tahun (2012). 

3. Bidang pendidikan. Bila dibandingkan kondisi tahun 2012 dengan tahun 

2013, Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (SD) mengalami 

peningkatan yaitu dari 106,36 persen (2012) menjadi 112,76 persen 

(2013). Sedangkan angka buta huruf sedikit mengalami penurunan dari 

1,32 persen (2012) menjadi 0,63 persen (2013).  

Sutono (1995) menyatakan bahwa kemiskinan rumah tangga 

mempunyai hubungan dengan miskinnya wilayah bersangkutan. Sarana 

dan prasarana yang terbatas menyebabkan rumah tangga yang berada di 

dalam wilayah ini menjadi terbatas dalam melakukan kegiatan-kegiatan 

ekonomi. Produksi atau pendapatan yang diperoleh juga menjadi terbatas 

yang pada gilirannya kemudian menyebabkan rumah tangga menjadi miskin. 
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Beberapa hasil studi menyimpulkan bahwa: 1) Transportasi jalan 

memiliki hubungan kuat dengan distribusi fasilitas umum di lingkungan 

pedesaan di Nigeria (Aderamo, 2010); 2) Adedeji (2014) menyimpulkan 

bahwa ketidaksetaraan dalam penyediaan infrastruktur jalan dan rehabilitasi 

jalan di daerah Nigeria menyebabkan perbedaan dalam tingkat pembangunan. 

Buruknya kondisi jalan di daerah tersebut memiliki dampak negatif pada 

kegiatan pertanian yang merupakan sumber utama pendapatan penduduk, 

sehingga meningkatkan angka kemiskinan; 3) Okoko (2011) melakukan 

penelitian mengenai keterkaitan antara angkutan perdesaan dan pembangunan 

perdesaan di Kabupaten Akwapim di Ghana. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semua jalan di daerah penelitian berada dalam kondisi rusak dan 

membutuhkan perbaikan mendesak yang berdampak pada aktivitas sosial 

ekonomi petani dan kesejahteraan; 4) Terefe (2012) melakukan penelitian 

mengenai pengaruh program investasi publik ini pada kesejahteraan rumah 

tangga pedesaan di Ethiopia, menggunakan data panel rumah tangga 

pedesaan di Ethiopia dengan data panel tingkat provinsi kepadatan jalan 

untuk memperkirakan dampak jalan terhadap kemiskinan dan konsumsi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio angka kemiskinan menurun 

seiring dengan peningkatan aksesibilitas jalan pedesaan; 5) Justman (1995) 

menunjukkan bahwa investasi yang besar pada infrastruktur memberikan 

peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi; 6) Bougheas (2000) 

menjelaskan secara logis mekanisme kontribusi infrastruktur terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Kajian ini tidak melihat infrastruktur sebagai input 

produksi barang akhir, yang selalu diasumsikan dalam literatur. Sebaliknya, 

secara realistis meletakkan infrastruktur sebagai teknologi yang mengurangi 

biaya produksi dari input antara; 7) Ali (2003) menyatakan bahwa investasi 

infrastruktur pedesaan menunjukkan adanya pengaruh terhadap peningkatan 

produktivitas pertanian dan non pertanian, kesempatan kerja, dan pendapatan, 

serta peningkatan pencapaian gaji yang lebih baik. Hal ini akhirnya 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan rata-rata dan 

konsumsi; 8) Purwantini (2008) mengemukakan bahwa kegiatan 

Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D) seperti jalan dan jembatan 

memberi pengaruh terhadap perekonomian wilayah dan kesejahteraan 

masyarakat. 
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Pada buku ini diuraikan mengenai: a) hubungan perekonomian 

masyarakat dengan pembangunan prasarana transportasi jalan dan 

aksesibilitasnya di Kabupaten Deli Serdang. b) Hubungan pengembangan 

wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Deli 

Serdang. 

 

1.3 Garis Besar Buku 

Buku ini berisi tentang: 1) Hubungan pengembangan wilayah dengan 

peningkatan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Deli Serdang; 2) 

Hubungan prasarana transportasi dengan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat perdesaan; 3) Hubungan pengembangan wilayah Kabupaten Deli 

Serdang dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan; 4) 

Hubungan prasarana transportasi dan pengembangan wilayah dengan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan; 5) Pengaruh prasarana 

transportasi terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Deli Serdang; 6) 

Pengaruh prasarana transportasi terhadap kesejahteraan masyarakat 

perdesaan Kabupaten Deli Serdang; 7) Pengaruh pengembangan wilayah 

terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan; dan 8) Pengaruh prasarana 

transportasi dan pengembangan wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat 

perdesaan. 

 

1.4 Manfaat Buku 

1. Secara akademik, buku ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, terutama menyangkut ilmu perencanaan dan pengembangan 

wilayah, khususnya dalam bidang prasarana transportasi jalan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Buku ini diharapkan memberikan tambahan wacana untuk literatur 

perpustakaan yang berbasis penelitian tentang pengaruh variabel 

prasarana transportasi jalan, variabel pengembangan wilayah, dan 

variabel kesejahteraan masyarakat. 
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3. Buku ini diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan mengenai 

pengaruh prasarana transportasi jalan dalam rangka pengembangan 

wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat pada wilayah dataran tinggi, 

rendah, dan pantai yang memiliki perbedaan karakteristik sosial ekonomi 

dalam kebutuhan prasarana transportasi jalan.  

4. Buku ini berguna bagi peneliti sebagai referensi dalam melakukan 

penelitian lanjutan di bidang kajian sejenis. 

5. Buku ini menambah wawasan tentang pengaruh prasarana transportasi 

jalan dalam rangka pengembangan wilayah terhadap kesejahteraan 

masyarakat perdesaan. 

6. Buku ini sebagai benchmark (pembanding) antarkabupaten/kota untuk 

kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan prasarana transportasi jalan 

dan kesejahteraan masyarakat. 
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2.1 Teori Perencanaan Wilayah 

Perencanaan pada hakikatnya adalah usaha secara sadar, terorganisasi, dan 

terus-menerus yang dilakukan guna memilih alternatif-alternatif yang terbaik 

dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Safi‟i 

(2007) perencanaan adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara 

sistematis dengan kesadaran penggunaan sumber daya yang terbatas dan 

diorientasikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, serta untuk 

mencapai perumusan kebijakan yang akurat. 

Perencanaan sering kali menggambarkan akses pengetahuan lokal yang 

sangat sedikit dan belum terungkap sebagai perencanaan sangat kecil 

Perencanaan juga sering kali memberi manfaat yang pendek, keadilan yang 

rendah, dan tidak membangkitkan multiflier lokal. Produk perencanaan sering 

kali juga sulit diterima, sulit dipahami, dan sulit dijalankan (Widiarto, 2001). 

Dalam prosesnya, perencanaan tampak bergerak dari kesejahteraan daerah 

(place prosperity) ke kesejahteraan masyarakat (people prosperity), dari 

kesejahteraan ekonomi (economic welfare) ke upaya-upaya pembangunan 

berkelanjutan (sustainability), dan dari perencanaan authoritative ke 

pemberdayaan sosial (empowerment society). Pergerakan ini menandakan 
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adanya kesadaran bahwa perencanaan tidak dapat diformulasikan oleh pihak 

perencana saja tetapi harus dikomunikasikan dengan berbagai lapisan terkait 

dengan membuka ruang yang luas bagi masyarakat atau publik. Perencanaan 

tidak seharusnya selalu didominasi oleh kebijakan yang datangnya dari luar 

atau dari atas. Kebijakan dari atas pada dasarnya sering diartikan sebagai 

kontrol dan intervensi pemerintah yang sentralistis. 

Setiap perencanaan dibutuhkan suatu teori yang seharusnya diketahui 

dalam setiap proses perencanaan agar produk rencana tersebut dapat sesuai 

dengan keinginan seluruh masyarakat. Teori perencanaan menyebutkan 

bahwa tujuan dari perencanaan salah satunya adalah membuat keputusan 

yang mengarahkan kegiatan di masa depan agar menjadi lebih sejahtera dan 

baik. Selain itu, perencanaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

oleh seluruh stakeholders untuk membuat rencana yang lebih baik secara 

berkesinambungan. Perencanaan pun mengharuskan stakeholders yang 

terkait senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberjalanan 

rencana. Konsep dalam perencanaan mementingkan masa depan, khususnya 

dalam suatu rencana adalah: 1) Kesejahteraan (wellbeing); 2) Keadilan sosial 

(social justice); 3) Kesetaraan (equity) (Rasyid, 2015). 

Etzioni dalam Safi‟i (2007) ada beberapa tipologi teori perencanaan, 

yaitu rational planning model; incremental planning model; dan strategic 

planning model. 

1. Rational Planning Model (Pendekatan Komprehensif). Pendekatan ini 

merupakan suatu kerangka pendekatan logis dan teratur, mulai dari 

diagnosis sampai kepada tindakan berdasarkan atas analisis fakta yang 

relevan, diagnosis masalah yang dikaji melalui kerangka teori dan nilai-

nilai, perumusan tujuan dan sasaran untuk memecahkan masalah, 

merancang alternatif cara-cara untuk mencapai tujuan, dan pengkajian 

efektivitas cara-cara tersebut. Pendekatan ini memerlukan survei yang 

komprehensif pada semua alternatif yang ada untuk mendapatkan 

informasi yang lengkap dalam pengambilan keputusan yang rasional. 

2. Incremental Planning Model (Pendekatan Inkremental). Pendekatan ini 

adalah pendekatan dengan memilih di antara rentang alternatif yang 
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terbatas dan berbeda sedikit dari kebijaksanaan yang ada. Pengambilan 

keputusan dalam pendekatan ini dibatasi pada kapasitas yang dimiliki 

oleh pengambil keputusan serta mengurangi lingkup dan biaya dalam 

pengumpulan informasi. Pengambil keputusan hanya berfokus terhadap 

kebijaksanaan yang memiliki perbedaan yang inkremental dari 

kebijaksanaan yang telah ada. 

3. Pendekatan mixed-scanning (strategic planning model). Kombinasi dari 

elemen rasionalistik yang menekankan pada tugas analitik penelitian dan 

pengumpulan data dengan elemen inkremental yang menitikberatkan 

pada tugas interaksional untuk mencapai konsensus. 

Perencanaan wilayah adalah sebagai suatu proses perencanaan 

pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah 

perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, 

dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau 

mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki 

orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas 

prioritas. Tarigan (2006) mendefinisikan perencanaan wilayah sebagai 

perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada 

ruang wilayah tersebut. Perencanaan ruang wilayah tercakup dalam kegiatan 

perencanaan tata ruang, sedangkan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah 

(terutama aktivitas ekonomi) tercakup dalam kegiatan perencanaan 

pembangunan wilayah, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun 

jangka pendek. Perencanaan wilayah sebagai langkah dalam menciptakan 

kehidupan yang efisien, nyaman serta lestari. Pada akhirnya, menghasilkan 

rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, 

baik pihak pemerintah maupun pihak swasta. 

Perencanaan wilayah di berbagai negara tidak sama, tergantung kepada 

kehidupan ekonomi dan masalah yang dihadapi. Secara historis setidaknya 

terdapat tiga pendekatan perencanaan wilayah (Jayadinata, 1999) yaitu: 

1. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada masalah 

kota yang bersifat sosial. Pelaksanaannya meliputi perbaikan bagian kota 

yang keadaan yang telah rusak dan tidak memenuhi standar, pemugaran 
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kota, pembuatan kota satelit untuk membantu meringankan kota industri 

yang terlalu padat penduduknya. Titik berat perencanaan wilayah 

semacam ini ditujukan pada kota yang besar dan wilayah sekelilingnya 

(hinterland) yang dapat menunjang kota dalam perencanaan kota dan 

wilayah. 

2. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada wilayah 

yang penduduknya banyak menganggur dan dalam keadaan stagnasi 

industri (wilayah khusus). Dalam wilayah seperti ini, pemerintah perlu 

mengatur intensif pembiayaan, pengaturan rangsangan untuk prasarana 

industri, pengaturan konsesi pajak dan sebagainya, sehingga industri 

tertentu dapat berlokasi di wilayah itu. 

3. Perencanaan wilayah yang memperhatikan wilayah pedesaan, dengan 

pengembangan tanah bagi sektor pertanian dan rekreasi (perencanaan 

pedesaan dan wilayah). Hal ini dilakukan untuk memperkecil perbedaan 

kemakmuran antara pedesaan dan perkotaan. 

Pemerataan pembangunan, harus digunakan pendekatan perwilayahan 

atau regionalisasi, yaitu pembagian wilayah nasional dalam satuan wilayah 

geografi, sehingga setiap bagian mempunyai sifat tertentu yang khas (dapat 

juga menurut satuan daerah tata praja atau daerah administrasi). Di samping 

itu, diperlukan desentralisasi yaitu kebijaksanaan yang diputuskan oleh 

pemerintah regional dan lokal. Dalam desentralisasi itu harus terdapat 

koordinasi yang baik. Sirojuzilam (2005) mengemukakan bahwa pada sisi 

lain yang menjadi pokok perhatian dalam kerangka perencanaan wilayah 

adalah culture base yang mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dan 

berakar dalam konteks kehidupan kemasyarakatan. Dalam rangka mencapai 

tujuan pembangunan perlu dipikirkan komponen-komponen pembangunan 

yang terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan 

teknologi. 

Sirojuzilam (2010) menyatakan perencanaan wilayah menyangkut ke 

dalam dua aspek utama yaitu sesuatu yang menyangkut ruang dan aktivitas di 

atas ruang tersebut. Kedua hal pokok ini kemudian yang berkaitan dengan 

ruang berkembang menjadi perencanaan tata ruang dan yang berkenaan 
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dengan aktivitas berhubungan dengan perencanaan pembangunan baik 

ekonomi, sosial, kelembagaan, dan ekologi. Tipe perencanaan dan kebijakan 

regional tidaklah harus sama di antara berbagai wilayah. Tipe perencanaan 

spasial sangatlah penting untuk diterapkan mengingat perencanaan dimensi 

regional sangat memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki dan 

aspek lokasi dari masing-masing wilayah. 

Dalam konteks transportasi, perencanaan transportasi adalah suatu 

kegiatan perencanaan sistem transportasi yang sistematis yang bertujuan 

menyediakan layanan transportasi baik sarana maupun prasarananya, 

disesuaikan dengan kebutuhan transportasi bagi masyarakat di suatu wilayah 

serta tujuan-tujuan kemasyarakatan yang lain. Perencanaan transportasi akan 

mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan orang akan 

pergerakan orang ataupun barang. Faktor-faktor tersebut dapat berupa tata 

guna lahan, ekonomi, sosial budaya, teknologi transportasi, dan faktor-faktor 

lain yang mungkin terkait. Perkembangan terakhir mengarah pada 

perencanaan sistem transportasi yang berkelanjutan yang memadukan antara 

efisiensi transportasi, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian sumber daya. 

Secara garis besar, transportasi dapat dilihat sebagai suatu sistem 

dengan 3 komponen utama yang saling mempengaruhi. Ketiga komponen 

tersebut adalah: 

1) Subsistem tata guna lahan. Subsistem ini mengamati penggunaan lahan 

tempat aktivitas-aktivitas masyarakat dilakukan, seperti tipe, struktur, dan 

ukuran intensitas aktivitas sosial dan ekonomi (berupa populasi, tenaga 

kerja, output industri). 

2) Subsistem transportasi supply. Subsistem ini merupakan penyediaan 

penghubung fisik antara tata guna lahan dan manusia pelaku aktivitas 

dalam masyarakat. Penyediaan ini meliputi berbagai moda transportasi 

seperti: jalan raya, rel kereta, rute bus, dan menyatakan karakteristik 

operasional moda tersebut seperti: waktu tempuh, biaya, frekuensi 

pelayanan. 

3) Lalu lintas, merupakan akibat langsung dari interaksi antara tata guna 

lahan dan transportasi supply yang berupa pergerakan barang dan jasa. 
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Secara umum, hubungan antara tata guna tanah dan transportasi dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Interaksi Tata Guna Lahan - Transportasi 

 

Pembangunan suatu areal lahan akan menyebabkan timbulnya lalu 

lintas yang akan mempengaruhi prasarana transportasi. Sebaliknya, adanya 

prasarana transportasi yang baik akan mempengaruhi pola pemanfaatan 

lahan. Interaksi ketiga subsistem tersebut, dipengaruhi oleh peraturan dan 

kebijakan. Dalam jangka panjang, pembangunan prasarana transportasi 

ataupun penyediaan sarana transportasi dengan teknologi modern yang akan 

mempengaruhi bentuk dan pola tata guna lahan sebagai akibat tingkat 

aksesibilitas yang meningkat. 

Perencanaan transportasi dibutuhkan sebagai konsekuensi dari 

pertumbuhan kondisi lalu lintas dan perluasan wilayah. Pertumbuhan wilayah 

kota perlu direncanakan jika diketahui atau diharapkan bahwa penduduk di 

suatu tempat akan bertambah dan berkembang dengan pesat. Jika tingkat 

pertumbuhan penduduk meningkat, maka pertumbuhan perumahan dan 

kendaraan juga meningkat. Selanjutnya, jika kepadatan dan kemacetan jalan 

raya meningkat, maka sistem suatu wilayah tidak ekonomis. Kondisi lalu 

lintas seperti ini perlu ditinjau ulang agar sistem transportasi dapat berjalan 

dengan efektif. Pada waktunya, perluasan kota perlu dikendalikan, bila 

diperkirakan sistem transportasi sudah tidak mampu lagi mendukung 

perluasan kota tersebut (http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/sistem_ 

transportasi/bab5_perencanaan_transpormasi.pdf). 
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Teori Prasarana Transportasi 

 Transportasi menurut arti bahasa diartikan sebagai "a system or 

means of conveying people or goods from place to place by means of a 

vehicle, aircraft, or ship" (Kamus Bahasa Inggris Oxford versi CD LV.02). 

Morlok (1988) mendefinisikan transportasi sebagai sarana memindahkan atau 

mengangkut barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. 

Transportasi dikatakan baik, apabila perjalanan cukup cepat, tidak mengalami 

kemacetan, frekuensi pelayanan cukup, aman, bebas dari kemungkinan 

kecelakaan, dan kondisi pelayanan yang nyaman. 

Nasution (1996) mendefinisikan teori transportasi sebagai pemindahan 

barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dengan kegiatan 

transportasi dapat dipahami sebagai: adanya muatan yang diangkut, 

tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat 

dilalui. Proses pemindahan dari  tempat asal dan berakhir ke tempat tujuan 

kegiatan. Untuk itu dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, 

maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang 

kegiatan ekonomi (the promoting sector) dan pemberi jasa (the servicing 

sector) bagi perkembangan ekonomi. 

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan 

kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Kondisi sosial 

demografi wilayah memiliki pengaruh terhadap kinerja transportasi di 

wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kemampuan transportasi dalam melayani kebutuhan 

masyarakat. Farahani (2013), mengatakan transportasi sangat penting dalam 

aktivitas masyarakat. Jumlah penduduk meningkat dan permintaan 

transportasi juga meningkat. 

Kecenderungan di perkotaan yang terjadi adalah meningkatnya jumlah 

penduduk yang tinggi karena tingkat kelahiran maupun urbanisasi. Tingkat 

urbanisasi berimplikasi pada semakin padatnya penduduk yang secara 

langsung maupun tidak langsung mengurangi daya saing dari transportasi 

wilayah (Susantoro, 2004). 
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 Sinulingga (1999) mengemukakan bahwa untuk mencapai kondisi 

yang ideal sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang menjadi komponen 

transportasi ini, yaitu kondisi prasarana (jalan), sistem jaringan jalan, kondisi 

sarana (kendaraan) dan sikap mental pemakai fasilitas transportasi tersebut. 

Tamin (1997) mengemukakan prasarana transportasi memiliki dua peran 

utama yaitu: (1) sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di 

daerah perkotaan dan (2) sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan/atau 

barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut. 

Adanya dua peran tersebut digunakan oleh perencana pengembang wilayah 

untuk dapat mengembangkan wilayahnya sesuai dengan rencana. 

Pengembangan suatu wilayah baru dengan kondisi tidak mungkin ada 

peminatnya karena tidak tersedianya sistem prasarana transportasi maka 

prasarana transportasi akan menjadi penting untuk aksesibilitas menuju 

wilayah tersebut dan akan berdampak pada tingginya minat masyarakat untuk 

menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini akan mendukung pergerakan manusia 

dan barang. 

Pergerakan orang dan barang sendiri pada hakikatnya telah dikenal 

secara alamiah semenjak manusia ada di bumi. Meskipun pada awalnya 

konsep perpindahan/pergerakan manusia/barang masih dilakukan secara 

sederhana. Perpindahan itu sendiri dilandasi akibat proses interaksi manusia 

karena adanya hukum keterbatasan, yang mayoritas keterbatasan tersebut 

adalah keterbatasan produksi, ruang pekerjaan, dan bahan baku yang tidak 

selalu tersedia secara merata di muka bumi. Selain itu, faktor geografis bumi 

yang membatasi potensi dan sumber daya alam juga merupakan salah satu 

aspek pertimbangan dalam hukum keterbatasan. Adanya alasan hukum 

keterbatasan tersebut, komunitas struktur manusia telah terbagi dalam 2 

kelompok fungsi kerja, yaitu kelompok produsen dan kelompok konsumen. 

Interaksi yang akhirnya terjadi di antara kedua kelompok tersebut akan 

menimbulkan suatu perpindahan atau pergerakan. Transportasi memuat 

proses perpindahan dari suatu tempat asal (konsumen) kepada suatu tujuan 

(produsen). 

Efek dari adanya kebutuhan perpindahan/pergerakan orang dan barang, 

akan menimbulkan suatu tuntutan untuk penyediaan prasarana dan sarana 
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pergerakan supaya tercipta suatu pergerakan yang berlangsung dengan 

kondisi aman, nyaman, dan lancar, serta ekonomis dari segi waktu dan biaya. 

Pada akhirnya, kebutuhan akan transportasi bukan hanya suatu kebutuhan 

yang bersifat alamiah saja, melainkan diperlukan adanya suatu sistem yang 

baik supaya tujuan pergerakan di atas dapat dicapai. Sistem transportasi yang 

berkembang saat ini telah mewujudkan suatu bentuk pelayanan melalui 

berbagai sarana pergerakan mekanistik yang hampir menjangkau ke semua 

jaringan wilayah di muka bumi ini. Sistem transportasi modern bukan hal 

yang sukar untuk menjangkau pusat aktivitas manusia dari berbagai sudut 

pergerakan. Olvera (2003), mengemukakan terdapat kesenjangan antara 

kebutuhan transportasi dan sarana untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. 

Prasarana transportasi perdesaan dan aksesibilitas perdesaan 

mempunyai arti konseptual yang sederhana namun terdapat isu kompleks di 

sekitarnya. Secara definisi “akses” adalah: a) means of approaching 

something or somebody or entering a place, dan b) opportunity or right to 

use something or approach somebody. Definisi lain dari akses termasuk 

“means or right of using, reaching or obtaining”. International Labour 

Organization  (ILO) mendefinisikan transport sebagai “pergerakan orang dan 

barang dengan sarana apa pun yang mungkin, untuk tujuan apa pun yang 

mungkin”. World Bank (1995) mendefinisikan sarana transportasi sebagai 

“kegiatan menghubungkan orang, tempat-tempat, dan sumber daya”. Artinya, 

transport dan akses adalah kegiatan antara. Transport adalah sarana untuk 

meningkatkan kemampuan (atau mobilitas) bagi orang untuk mencapai akses 

pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan. Peningkatan akses jaringan 

transportasi perdesaan dalam negara berkembang menjadi fokus perhatian, di 

mana akses perdesaan yang masih terbelakang terhadap pasar dan fasilitas 

lain yang perlu peningkatan sehingga biaya transportasi bisa ditekan. 

 Undang-undang desentralisasi (UU No. 32 Tahun 2009) merupakan 

perubahan besar dalam memformulasikan tujuan pembangunan program 

sarana transportasi di Kabupaten Deli Serdang. Pentingnya akses untuk 

membuka isolasi adalah alasan mengapa sarana transportasi merupakan 

elemen esensial di pembangunan. Jones dalam Jinny (2001) menyatakan 

bahwa “Isolasi adalah halangan utama pembangunan. Isolasi menyebabkan 
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kemiskinan, karena pelayanan tidak mencapai yang terisolasi dan membuat 

mereka tidak terkontak kegiatan peningkatan pendapatan”. Program 

prasarana transportasi harus menjamin akses orang ke kebutuhan dasar juga 

kesempatan sosial dan ekonomi yaitu termasuk meningkatkan keahlian dan 

produktivitas mereka.    

Prasarana transportasi sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia, 

baik keuntungan secara langsung maupun keuntungan secara tidak langsung. 

Keuntungan secara langsung yaitu penduduk dengan mudah mendapat 

pelayanan dari fasilitas-fasilitas yang disediakan di tempat lain sehingga 

kebutuhannya terpenuhi. Keuntungan secara tidak langsung yaitu penduduk 

dapat menghemat biaya dan waktu karena dengan menggunakan moda sarana 

transportasi maka pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan. Dari sisi 

ekonomi, sarana dan prasarana transportasi  dapat meningkatkan efisiensi dan 

menghemat waktu serta biaya. Dari sisi sosial dan budaya juga dipengaruhi 

oleh keberadaan sarana dan prasarana transportasi, misalnya di daerah 

terpencil yang sulit dijangkau, umumnya terdapat masyarakat yang tingkat 

intelektualnya rendah karena informasi dan teknologi sulit masuk ke daerah 

tersebut. Akibatnya pola kehidupan masyarakat pun cenderung tradisional 

dan tertinggal dari daerah-daerah lain yang sifatnya lebih terbuka karena 

adanya transportasi. Dengan adanya sarana dan prasarana transportasi dapat 

membuka jalan komunikasi antardaerah sehingga terjadi aliran barang, jasa, 

manusia, dan ide-ide sebagai moda bagi suatu daerah untuk maju dan 

berkembang. 

 

2.2 Jalan  

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, 

kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat 

hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah 

pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut pewujudan perkembangan 

antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta 

peningkatan pertahanan dan keamanan negara, dalam rangka mewujudkan 

rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka 
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menengah menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Jalan raya merupakan barang publik yang bersifat kolektif (dapat 

dikonsumsi semua orang) (Dunn, 2000). Hal ini memberikan konsekuensi 

bahwa kinerja pembangunan ini dapat dinilai dari perspektif yang berbeda. 

Untuk itu sangatlah penting sebelum kebijakan ini diputuskan, diperlukan 

pertimbangan/kajian secara multidimensi dengan melibatkan berbagai 

stakeholder terkait. Adanya berbagai keterbatasan, khususnya dalam 

anggaran dan waktu memberikan implikasi tidak semua usulan 

pengembangan akan diterima. Diperlukan skala prioritas untuk menentukan 

usulan mana yang paling memungkinkan dan tentunya memberikan 

kemanfaatan optimal. 

Persoalan menjadi semakin kompleks bila pembangunan prasarana ini 

dilakukan di daerah perkotaan. Kota dianggap sebagai pusat strategis untuk 

melakukan berbagai macam aktivitas, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, 

politik, maupun berbagai aktivitas sosial lain. Pembangunan prasarana ini 

merupakan rencana strategis mengingat adanya berbagai manfaat yang dapat 

dinikmati. Namun demikian, pembangunan prasarana jalan di daerah kota 

jauh lebih kompleks dibanding di daerah pedesaan, terlebih bila dikaitkan 

dengan keterbatasan lahan. 

Pindur (2000) menyatakan bahwa membangun jalan identik dengan 

membangun sebuah sistem (transportasi) yang kompleks. Dalam lingkungan 

kota yang semakin kompleks dengan keterbatasan lahan yang ada, 

pembangunan jalan ini tidak hanya diorientasikan pada pembangunan jalan 

baru dan perlebaran, namun juga harus diupayakan pembangunan jalan ini 

mampu menjawab persoalan-persoalan lain, seperti turunnya produktivitas, 

tingginya angka kecelakaan, rendahnya kualitas udara, dan sebagainya. 

Mengingat beragamnya kepentingan, kualitas bisa jadi didefinisikan 

berbeda antarsatu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Fokus pada 

pelanggan (customer) harus merupakan perhatian penting dalam pengambilan 

kebijakan pembangunan sarana ini di wilayah perkotaan (Pindur, 2000). 
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Pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan berbagai kepentingan. Pembangunan sarana jalan 

merupakan bagian integral dari perencanaan kota secara menyeluruh. 

Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kota ini akan menentukan 

pola pergerakan berbagai subsistem yang ada di wilayah ini. Foly dalam 

Jayadinata (1992) menyatakan bahwa perencanaan kota dapat dilakukan 

dengan dua pendekatan, yaitu : 

1. Unitary Approach (pendekatan menurut unit) yaitu membuat suatu 

gambaran dari pola lingkungan fisik yang ditujukan bagi suatu 

masyarakat dan untuk memajukan pembangunan dan untuk memastikan 

bahwa masyarakat akan dapat berkembang pada masa mendatang. 

2. Adaptive Approach (pendekatan melaras) yaitu suatu jalinan yang 

kompleks dari bermacam-macam bagian yang saling bergantungan secara 

fungsional. 

Pendekatan terakhir ini yang saat ini relatif tepat untuk diadopsi. 

Pendekatan ini memungkinkan adanya koordinasi antar berbagai pihak guna 

optimalisasi fungsinya masing-masing. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Pindur (2000) bahwa membangun jalan berarti membangun sistem. Lebih 

dari itu bangunan sistem yang disusun merupakan bangunan sistem yang juga 

terpadu, yang terdiri atas sistem manajemen lalu lintas terpadu, sistem 

informasi transportasi publik terpadu, koperasi angkutan publik terpadu, dan 

juga sistem kontrol kendaraan terpadu. Penyusunan rencana strategis dalam 

pembangunan sarana ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pencapaian 

tujuan. 

Pembangunan sarana jalan raya merupakan bentuk kebijakan publik, 

yang dalam praktiknya terlebih dahulu harus melalui proses politik yang 

cukup panjang. Dunn (2000) menegaskan bahwa sebagai produk dari 

kebijakan publik, pembangunan jalan raya harus diorientasikan seoptimal 

mungkin bagi kepentingan publik. Hal ini memberikan indikasi bahwa 

keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan ditunjukkan pada 

kemampuannya memberikan layanan-layanan seperti yang diharapkan. 
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Tolok ukur keberhasilan kinerja sektor ini bersifat multidimensi, 

dikarenakan harus dilihat dari berbagai perspektif. Namun demikian baik 

kedua aspek ini (financial dan non financial) mempunyai pengaruh satu 

dengan yang lain. Pengukuran kinerja merupakan upaya yang bersifat 

sistemik, karena tidak hanya menyangkut input dan ouput, namun lebih dari 

itu perlu diukur, baik dari segi proses maupun dampaknya (outcome). Mwita 

(2000) menyatakan diperlukan standarisasi (model) penilaian agar 

keberhasilan kinerja dalam tiap tahapannya maupun dari sudut pandang tiap 

konstituennya. Penilaian kinerja ini selain bermanfaat untuk mengukur 

sampai sejauh mana capaian organisasi, akan digunakan sebagai masukan 

penting dalam penentuan langkah-langkah strategis organisasi periode 

berikutnya (Hatry, 1999). Hubungan antara rencana kinerja dan pengukuran 

kinerja digambarkan oleh Amos (1997) dalam bagan berikut ini. 

 

Sumber : Amos (1997) 

 

Gambar 2.2 Metodologi Pengukuran Kinerja pada Sektor Publik 
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Secara umum, jalan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 

a. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; 

b. Jalan khusus adalah jalan selain jalan umum, seperti jalan perkebunan, 

jalan pertambangan, jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi saluran 

minyak dan gas, jalan kehutanan, jalan komplek bukan umum, jalan 

untuk keperluan pertanahan dan keamanan (hankam). 

Klasifikasi jalan berdasarkan perannya dalam Sistem Jaringan Jalan 

adalah sebagai berikut: 

1. Sistem jaringan jalan primer 

Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan yang berperan 

sebagai pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di 

tingkat Nasional dengan simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud 

kota. 

Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata 

ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang 

menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut: 

a. Dalam satuan wilayah pengembangan menghubungkan secara 

menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, 

dan kota jenjang di bawahnya sampai ke persil; 

b. Menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu 

antarsatuan wilayah pengembangan. 

2. Sistem jaringan jalan sekunder 

Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan yang berperan 

sebagai pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota. 

Sistem jaringan jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan 

tata ruang yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai 

fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi 

sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan. 
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Gambar 2.3 Hirarki Jalan Berdasarkan Peranannya 

 

Klasifikasi jalan berdasarkan kepada peranan atau fungsi menurut, 

(Miro, 1997) yaitu: 

a. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan jarak jauh dengan 

kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah masuk (access road) dibatasi secara 

efisien 

b. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan jarak sedang dengan 

kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk masih dibatasi 

c. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan jarak dekat (angkutan 

setempat) dengan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk 

tidak dibatasi. 

Jalan Nasional: yaitu ruas jalan yang karena tingkat kepentingannya 

kewenangan pembinaannya berada pada Pemerintah Pusat. Adapun ruas-ruas 

jalan yang masuk ke dalam klasifikasi adalah Jalan Arteri Primer, Jalan 

Kolektor Primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, jalan lainnya 

yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional. 

Jalan Daerah adalah jalan umum yang pembinaannya dilakukan 

pemerintah daerah setempat (Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota). 

Jalan Provinsi: yaitu ruas jalan yang berdasarkan tingkat kepentingannya 

kewenangan pembinaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. 

Adapun jalan yang masuk ke dalam klasifikasi ini adalah: 
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1. Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan 

ibukota kabupaten/kotamadya. 

2. Jalan kolektor yang menghubungkan ibukota kabupaten/kotamadya. 

3. Jalan lainnya yang mempunyai nilai strategis ditinjau dari segi 

kepentingan provinsi. 

4. Jalan yang ada di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali yang 

ditetapkan sebagai jalan nasional. 

Jalan Kabupaten/Kotamadya: yaitu ruas jalan yang berdasarkan tingkat 

kepentingannya kewenangan pembinaannya diserahkan kepada Pemerintah 

Kota/Kabupaten. 

Adapun ruas-ruas jalan yang masuk ke dalam klasifikasi ini adalah: 

1. Jalan Kolektor Primer yang tidak masuk ke dalam baik jalan nasional 

maupun jalan provinsi. 

2. Jalan Lokal Primer 

3. Jalan Sekunder yang tidak termasuk baik jalan nasional maupun jalan 

provinsi. 

4. Jalan lainnya yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan kota 

atau kabupaten 

Jalan Khusus yaitu jalan yang berdasarkan tingkat kepentingannya 

bersifat khusus dan kewenangannya diserahkan instansi/badan hukum atau 

perorangannya yang mengelola. 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan 

Gambar 2.4 Pengelompokan Jalan, Pelimpahan, dan Penyerahan 

Kewenangan 
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2.3 Pengembangan Wilayah 

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menambah, 

meningkatkan, memperbaiki atau memperluas (Sirojuzilam, 2010). Wilayah 

merupakan kumpulan daerah berhamparan sebagai satu kesatuan geografis 

dalam bentuk dan ukurannya. Wilayah memiliki sumber daya alam dan 

sumber daya manusia serta posisi geografis yang dapat diolah dan 

dimanfaatkan secara efisien dan efektif melalui perencanaan yang 

komprehensif (Miraza, 2005b). 

Menurut Winoto (2000) wilayah merupakan suatu area geografis yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk 

berlokasi dan berinteraksi. Berdasarkan hal ini, wilayah didefinisikan, 

dibatasi, dan digambarkan berdasarkan ciri atau kandungan area geografis 

tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa ciri dan kandungan area geografis 

yang digunakan untuk mendefinisikan wilayah masih tetap merupakan hal 

yang terus diperdebatkan dan belum tercapai konsensus. Oleh karena itu ahli 

ekonomi dan pengembangan wilayah sepakat bahwa ciri-ciri dan kandungan 

area geografis yang digunakan untuk mendefinisikan suatu wilayah haruslah 

mencerminkan tujuan analisis atau tujuan penyusunan kebijaksanaan 

pengembangan wilayah. Atas dasar konsensus di atas maka di dalam 

pengembangan wilayah perlu dipahami pengertian perencanaan wilayah agar 

arah dan maksud perencanaan pembangunan di dalam suatu daerah atau 

wilayah dapat secara lebih baik tercapai dan tidak menimbulkan ketimpangan 

di dalam wilayah itu sendiri atau antarwilayah. 

Glasson (1999) mendefinisikan wilayah sebagai kesatuan area 

geografis yang menggambarkan hubungan ekonomi, administrasi, formulasi, 

dan implementasi dari pembuatan perencanaan dan kebijakan masyarakat 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 

tersebut. Selanjutnya dinyatakan bahwa perencanaan wilayah merupakan 

proses memformulasikan tujuan-tujuan sosial dan pengaturan ruang untuk 

kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi sosial tersebut. 

Unsur spasial merupakan dasar dan pedoman bagi seorang perencana wilayah 
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dalam membuat suatu rencana sektoral, daerah serta program-program 

pembangunan wilayah. Secara konseptual (Glasson, 1999) membedakan 

wilayah menjadi: 

1. Wilayah Homogen yaitu wilayah yang dibatasi oleh kesamaan ciri-ciri 

baik yang bersifat geografis, ekonomi, sosial maupun politik, sehingga 

apabila terjadi perubahan dari suatu bagian wilayah akan mendorong 

terjadinya perubahan keseluruhan aspek wilayah. 

2. Wilayah Nodal yaitu wilayah yang dilandasi oleh adanya faktor 

heterogenitas akan tetapi satu sama lain saling berhubungan erat secara 

fungsional. Struktur wilayah ini dapat digambarkan sebagai suatu sel 

hidup yang memiliki satu wilayah inti (pusat, metropolis) dan beberapa 

wilayah plasma/pinggiran (periferi, hinterland) yang merupakan bagian 

sekelilingnya yang bersifat komplementer terhadap intinya dan 

dihubungkan oleh pertukaran informasi secara intern. 

3. Wilayah Administrasi yaitu wilayah yang dibatasi oleh kesatuan 

administrasi politis penduduk dari suatu wilayah, jadi batas wilayah ini 

tidak ditentukan oleh derajat interaksi ataupun homogenitas 

antarkomponen wilayah. 

4. Wilayah Perencanaan yaitu wilayah yang mempunyai keterkaitan 

fungsional antar bagian-bagian penyusunnya (yang membentuk suatu 

sistem), baik keterkaitan dalam biofisik–ekologis (ekosistem) maupun 

sosial ekonomi. Pada wilayah ini terdapat sifat-sifat tertentu yang 

alamiah, perlu perencanaan secara integral dalam pengembangan dan 

pembangunannya sehingga dapat memberikan solusi dari permasalahan 

regional yang dihadapi. Wilayah ini dapat mencakup lebih dari satu 

wilayah administrasi. 

Memahami suatu konsep wilayah diharapkan para perencana dalam 

melakukan pendekatan lebih memperhatikan komponen-komponen penyusun 

wilayah tersebut yang saling berinteraksi dan mengkombinasikan potensi 

masing-masing komponen sehingga tercipta suatu strategi pengembangan 

dan pembangunan wilayah yang baik dan terarah. 
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Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses 

interaktif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoretis dengan 

pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang dinamis. 

Dengan kata lain, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan 

penggabungan dari berbagai teori dan model yang selalu berkembang yang 

telah diujiterapkan. Selanjutnya dirumuskan kembali menjadi suatu 

pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di 

Indonesia. 

Sejarah perkembangannya, bongkar pasang konsep pengembangan 

wilayah di Indonesia terdapat beberapa landasan teori yang turut mewarnai 

keberadaannya. Pertama adalah Walter Isard sebagai seorang pelopor ilmu 

wilayah yang mengkaji terjadinya hubungan sebab dan akibat dari faktor-

faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial ekonomi, 

dan budaya. Kedua adalah Hirschmann (era 1950-an) yang memunculkan 

teori polarization effect dan trickling down effect dengan argumentasi bahwa 

perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan (unbalanced 

development). Ketiga adalah Myrdal (era 1950-an) dengan teori yang 

menjelaskan hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya dengan 

menggunakan istilah backwash effect dan spreadwash effect. Keempat adalah 

Freadmann (era 1960-an) yang lebih menekankan pada pembentukan hirarki 

guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan yang kemudian 

dikenal dengan teori pusat pertumbuhan. Kelima adalah Douglass (era 70-an) 

yang memperkenalkan lahirnya model keterkaitan desa-kota (rural-urban 

linkages) dalam pengembangan wilayah. 

Keberadaan landasan teori dan konsep pengembangan wilayah di atas 

kemudian diperkaya dengan gagasan-gagasan yang lahir dari pemikiran 

putra-putra bangsa. Di antaranya adalah Sutami (era 1970-an) dengan 

gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung 

pemanfaatan potensi sumber daya alam akan mampu mempercepat 

pengembangan wilayah. Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi 

lahirnya konsep hirarki kota-kota dan hirarki prasarana jalan melalui orde 

kota. 
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Selanjutnya adalah Ruslan (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep 

pola dan struktur ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya 

UU No 24/1992 tentang penataan ruang. Pada periode 80-an ini pula, lahir 

Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan (SNPP) sebagai upaya untuk 

mewujudkan sistem kota nasional yang efisien dalan konteks pengembangan 

wilayah nasional. Dalam perjalanannya SNPP ini pula menjadi cikal bakal 

lahirnya konsep program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) 

sebagai upaya sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan fungsi dan 

peran kota yang diarahkan dalam SNPP. 

Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk 

mengatasi kesenjangan wilayah, misal antara KTI dan KBI, antara kawasan 

dalam wilayah pulau, maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan. 

Perkembangan terakhir pada awal abad millenium bahkan, mengarahkan 

konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hariyanto, 2007). 

Berdasarkan penjelasan konsep pengembangan wilayah di atas, 

Mulyanto (2008) mendefinisikan pengembangan wilayah sebagai setiap 

tindakan pemerintah yang akan dilakukan bersama-sama dengan para 

pelakunya dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang 

menguntungkan bagi wilayah itu sendiri maupun bagi kesatuan administratif 

di mana wilayah itu menjadi bagiannya, dalam hal ini Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Selanjutnya menurut Sirojuzilam (2005) pengembangan 

wilayah pada dasarnya mempunyai arti peningkatan nilai manfaat wilayah 

bagi masyarakat suatu wilayah tertentu mampu menampung lebih banyak 

penghuni, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rata-rata banyak 

sarana/prasarana, barang atau jasa yang tersedia dan kegiatan usaha-usaha 

masyarakat yang meningkat, baik dalam arti jenis, intensitas, pelayanan 

maupun kualitasnya. 

Pola dan bentuk objek geografis sesuai dengan bentang alamnya. 

Penampang melintang bentuk muka bumi permukaan bumi tidak rata. Di 

wilayah daratan dapat dijumpai dataran rendah, dataran tinggi, plato, gunung 

dan pegunungan, lembah, cekungan, dan sebagainya. Permukaan bumi yang 

tertutup air (dasar laut) juga memiliki perbedaan tinggi rendah. Di dasar laut 
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juga dapat dijumpai gunung, lembah, jurang, dan lain-lain. Perbedaan tinggi 

rendah permukaan bumi disebut relief. Relief dapat dilihat dengan jelas, jika 

melihat penampang melintang (irisan) daratan maupun dasar laut. Daratan 

dimulai dari pesisir pantai yang landai dan meninggi 

hingga gunung/pegunungan. 

Bentuk daratan/relief daratan terdiri atas: 

a) Dataran rendah ialah dataran yang tingginya 0 - 200 m di atas permukaan 

laut. Dataran rendah terbentuk dari endapan lumpur, pasir, kerikil, dan  

endapan  lahar  dingin,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Relief Daratan 

b) Dataran tinggi ialah dataran yang terletak di antara gunung-gunung yang 

tingginya antara 200 - 300 m di atas permukaan air laut, dan  

c) Dataran pantai ialah dataran yang terletak pada perbatasan antara daratan 

dan lautan. Bentuk dataran di pantai mengalami perubahan akibat 

sedimentasi (pengendapan) dari darat atau pengikisan air laut (abrasi). 
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Salah satu sasaran utama dari pengembangan wilayah adalah 

mengurangi kesenjangan atau ketimbangan regional dan spasial (tata ruang). 

Kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan dalam lingkup suatu wilayah, 

kesenjangan antara pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruh cenderung 

bertambah besar, hal ini berarti implementasi dari segi strategi kebijakan 

kutub pertumbuhan dianggap gagal (Adisasmita, 2010). Peranan kutub 

pertumbuhan dalam pengembangan wilayah adalah sebagai penggerak utama 

atau lokomotif pertumbuhan yang selanjutnya menyebarkan hasil 

pembangunan dan dampak pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya. 

Pengembangan wilayah sering menghadapi kenyataan bahwa dana 

yang tersedia adalah terbatas sedangkan usulan dari masing-masing sektor 

cukup banyak (Tarigan, 2006). Di sisi lain pembangunan yang 

berkesinambungan harus dapat memberi tekanan pada mekanisme ekonomi, 

sosial, politik, dan kelembagaan, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, 

demi terciptanya suatu perbaikan standar hidup masyarakat secara cepat 

(Mahalli, 2005).  

Menurut Nachrowi (2001) dalam pengembangan wilayah ada tiga 

faktor penting yang harus diperhatikan yaitu sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan teknologi yang dikenal sebagai tiga pilar pengembangan 

wilayah. Selanjutnya Budiharsono (2005) menjelaskan bahwa pengembangan 

wilayah setidak-tidaknya perlu ditopang oleh 6 pilar/aspek, yaitu: 1) Aspek 

biogeofisik, meliputi kandungan sumber daya hayati, sumber daya nirhayati, 

jasa-jasa maupun sarana dan prasarana yang ada di wilayah tersebut; 2) 

Aspek ekonomi, meliputi kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar wilayah; 

3) Aspek sosial budaya, meliputi budaya, politik, dan hankam yang 

merupakan pembinaan kualitas sumber daya manusia, posisi tawar (bidang 

politik), budaya masyarakat serta pertahanan dan keamanan; 4) Aspek 

kelembagaan, meliputi kelembagaan masyarakat yang ada dalam pengelolaan 

suatu wilayah apakah kondusif atau tidak. Kelembagaan juga meliputi 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik dari pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga sosial ekonomi yang 

ada di wilayah tersebut; 5) Aspek lokasi, menunjukkan keterkaitan antara 
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wilayah yang satu dengan wilayah lainnya yang berhubungan dengan sarana 

produksi, pengelolaan maupun pemasaran; dan 6) Aspek lingkungan, 

meliputi kajian mengenai bagaimana proses produksi mengambil input 

apakah merusak atau tidak. Aspek pengembangan wilayah dalam buku ini 

dilihat dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan. 

Berdasarkan pemahaman teoretis dan pengalaman empiris di atas, maka 

secara konseptual pengertian pengembangan wilayah dapat dirumuskan 

sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan 

berbagai sumber daya, merekatkan, dan menyeimbangkan pembangunan 

nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian 

antarkawasan, keterpaduan antarsektor pembangunan melalui proses 

penataan ruang dalan rangka pencapaian tujuan pembangunan yang 

berkelanjutan dalan wadah NKRI. 

Berpijak pada pengertian di atas maka pembangunan seyogyanya tidak 

hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan sektoral yang bersifat parsial, 

namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan 

pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan 

mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur 

utama pembentuk ruang (sumber daya alam, buatan, manusia, dan sistem 

aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang 

melingkupinya. 

Pengembangan wilayah dan pengelolaan SDA yang sesuai dengan daya 

dukung wilayah melalui: 1) Pemetaan potensi serta perencanaan 

pengembangan wilayah, 2) Pengembangan infrastruktur wilayah sesuai 

dengan daya dukung dan potensi wilayah (Oktaviana, Sulistio, dan 

Wicaksono, 2011). 

 

2.4 Transportasi dan Perkembangan Wilayah 

Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antarwilayah 

dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu 

wilayah. Di bidang transportasi darat, pembangunan prasarana jalan dan 
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jembatan telah meningkatkan jasa pelayanan produksi dan distribusi yang 

penting dan banyak berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi 

nasional, mendorong terciptanya pemerataan pembangunan wilayah dan 

stabilitas nasional, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran 

transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan 

pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi 

efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas 

mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, 

tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti 

beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem 

transportasi. 

Kemajuan transportasi akan membawa peningkatan mobilitas manusia, 

mobilitas faktor-faktor produksi dan mobilitas hasil olahan yang dipasarkan. 

Makin tinggi mobilitas yang dilakukan maka semakin cepat gerakan 

distribusi serta lebih singkat waktu yang diperlukan dalam mengolah bahan 

dan memindahkannya dari tempat di mana bahan tersebut yang semula 

kurang bermanfaat ke lokasi di mana manfaatnya lebih besar. Peningkatan 

produktivitas, karena transportasi ini merupakan motor utama penggerak 

kemajuan ekonomi. Ekonomi yang berkembang akan ditunjukkan oleh 

adanya mobilitas yang tinggi, dengan ditunjang transportasi yang memadai 

dan lancar. Seperti halnya negara-negara maju, mereka memiliki transportasi 

yang mendukung dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Dengan 

transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya interaksi antara 

penduduk lokal dengan dunia luar. Keterisolasian merupakan masalah 

pertama yang harus ditangani. Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang 

menghubungkan produsen dengan konsumen. Kajian transportasi dan 

perkembangan wilayah memiliki dimensi persoalan dengan rentang yang luas 

dan kompleks. Oleh karena itu untuk dapat memahami pola kerja transportasi 

dan aksesibilitas, dituntut untuk memiliki pandangan yang luas tidak hanya 

pada satu bidang kajian ilmu saja.   

Transportasi dan perkembangan wilayah merupakan hal yang sangat 

erat hubungannya, dikarenakan dalam pengembangan wilayah haruslah 
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memiliki transportasi yang mendukung. Transportasi dapat memajukan 

kesejahteraan ekonomi dan masyarakat, menciptakan, dan meningkatkan 

tingkat aksesibilitas dari potensi-potensi sumber alam dan luas pasar. Sumber 

alam yang semula tidak termanfaatkan akan terjangkau dan dapat diolah. 

Prasarana transportasi berperan sebagai alat bantu untuk 

mengarahkan pembangunan dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia 

dan atau barang akibat adanya kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai 

contoh suatu kawasan permukiman baru yang hendak dipasarkan, tidak akan 

pernah ada peminatnya apabila di lokasi tersebut tidak disediakan prasarana 

transportasi. Hal senada juga terjadi di kawasan permukiman transmigran. 

Suatu kawasan permukiman tidak akan dapat berkembang meskipun fasilitas 

rumah dan sawah sudah siap pakai jika tidak tersedia prasarana transportasi. 

Hal ini akan mengakibatkan biaya transportasi menjadi sangat tinggi. Jika hal 

ini dibiarkan terus maka kawasan permukiman transmigran tersebut tidak 

akan berkembang. Oleh karena itu, kebijakan yang harus dilakukan adalah 

menyediakan sistem prasarana transportasi dengan biaya minimal agar dapat 

dilalui. Faktor perkembangan wilayah yakni modal, tenaga kerja, 

perlengkapan SDA dan pasar merupakan kesatuan yang saling berkaitan dan 

nantinya menghasilkan interaksi dan menciptakan kegiatan ekonomi, sosial 

maupun politik. Kemajuan transportasi akan membawa peningkatan 

mobilitas manusia, mobilitas faktor-faktor produksi dan mobilitas hasil 

olahan yang dipasarkan. Makin tinggi mobilitas yang dilakukan maka 

semakin cepat gerakan distribusi serta lebih singkat waktu yang diperlukan 

dalam mengolah bahan dan memindahkannya dari tempat di mana bahan 

tersebut yang semula kurang bermanfaat ke lokasi di mana manfaatnya lebih 

besar. Peningkatan produktivitas, karena transportasi ini merupakan motor 

utama penggerak kemajuan ekonomi. Ekonomi yang berkembang akan 

ditunjukkan oleh adanya mobilitas yang tinggi, dengan ditunjang transportasi 

yang memadai dan lancar. Seperti halnya negara-negara maju, mereka 

memiliki transportasi yang mendukung dalam setiap aktivitas yang mereka 

lakukan. Dengan transportasi yang baik, akan memudahkan 

terjadinya interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar. Keterisolasian 

merupakan masalah pertama yang harus ditangani. Transportasi berfungsi 

sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Kajian 
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transportasi dan perkembangan wilayah memiliki dimensi persoalan dengan 

rentang yang luas dan kompleks. Oleh karena itu untuk dapat memahami pola 

kerja transportasi dan aksesibilitas, dituntut untuk memiliki pandangan yang 

luas tidak hanya pada satu bidang kajian ilmu saja. Salah satu bidang ilmu 

yang terkait dengan transportasi adalah geografi transportasi. 

Persoalan keterjangkauan akibat jarak yang jauh sehingga tidak dapat 

melakukan kegiatan ekonomi secara maksimal tidak berlaku di negara maju, 

hal ini karena perkembangan transportasi mereka yang unggul sehingga 

terkadang transportasi bukanlah menjadi isu utama menurunnya mobilitas di 

negara maju. Sedangkan belum berkembang seperti halnya Indonesia, 

ditandai oleh faktor mobilitas yang masih rendah terutama dipengaruhi oleh 

distribusi angkutan yang belum lancar. Sumber daya alam yang dimiliki 

suatu negara tidak memiliki arti apa-apa jika tetap berada di tempatnya tanpa 

disentuh oleh campur tangan manusia yang ahli untuk memanfaatkannya. 

Agar sumber daya tersebut berdaya guna maka diperlukan kerja keras untuk 

mengolah sumber daya tersebut dengan bantuan sumber daya manusia. 

Suatu wilayah tertentu bergantung pada wilayah lain. Demikian juga 

wilayah lain memiliki ketergantungan pada wilayah tertentu. Di antara 

wilayah-wilayah tersebut, terdapat wilayah-wilayah tertentu yang memiliki 

kelebihan dibanding yang lain sehingga wilayah tersebut memiliki beberapa 

fasilitas yang mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius yang lebih 

luas, sehingga penduduk pada radius tertentu akan mendatangi wilayah 

tersebut untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan. 

Morlok (1988) mengemukakan bahwa akibat adanya perbedaan tingkat 

pemilikan sumber daya dan keterbatasan kemampuan wilayah dalam 

mendukung kebutuhan penduduk suatu wilayah menyebabkan terjadinya 

pertukaran barang, orang, dan jasa antarwilayah. Pertukaran ini diawali 

dengan proses penawaran dan permintaan. Sebagai alat bantu proses 

penawaran dan permintaan yang perlu dihantarkan menuju wilayah lain 

diperlukan sarana transportasi. Sarana transportasi yang memungkinkan 

untuk membantu mobilitas berupa angkutan umum. 
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Dalam menyelenggarakan kehidupannya, manusia mempergunakan 

ruang tempat tinggal yang disebut permukiman yang terbentuk dari unsur-

unsur working, opportunities, circulation, housing, recreation, and other 

living facilities (Yunus, 1987). Unsur circulation adalah jaringan transportasi 

dan komunikasi yang ada dalam permukiman. Sistem transportasi dan 

komunikasi meliputi sistem internal dan eksternal. Jenis yang pertama 

membahas sistem jaringan yang ada dalam kesatuan permukiman itu sendiri. 

Jenis yang kedua membahas keadaan kualitas dan kuantitas jaringan yang 

menghubungkan permukiman satu dengan permukiman lainnya di dalam satu 

kesatuan permukiman. 

Perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain selalu 

melalui jalur-jalur tertentu. Tempat asal dan tempat tujuan dihubungkan satu 

sama lain dengan suatu jaringan (network) dalam ruang. Jaringan tersebut 

dapat berupa jaringan jalan, yang merupakan bagian dari sistem transportasi. 

Transportasi merupakan hal yang penting dalam suatu sistem, karena tanpa 

transportasi perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain tidak 

terwujud secara baik (Bintarto, 1982). 

Hurst (1974) mengemukakan bahwa interaksi antarwilayah tercermin 

pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. 

Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antarwilayah 

dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu 

wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan 

keterpaduan antarjenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. 

Pada dasarnya, sistem transportasi dikembangkan untuk menghubungkan dua 

lokasi guna lahan yang mungkin berbeda. Transportasi digunakan untuk 

memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga 

mempunyai nilai ekonomi yang lebih meningkat. 

Dengan transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya interaksi 

antara penduduk lokal dengan dunia luar. Keterisolasian merupakan masalah 

pertama yang harus ditangani. Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang 

menghubungkan produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak di antara 

keduanya. Jarak tersebut dapat dinyatakan sebagai jarak waktu maupun jarak 

geografis. Jarak waktu timbul karena barang yang dihasilkan hari ini 
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mungkin belum dipergunakan sampai masa yang akan datang. Jarak atau 

kesenjangan ini dijembatani melalui proses penggudangan dengan teknik 

tertentu untuk mencegah kerusakan barang yang bersangkutan. 

Transportasi erat sekali dengan penggudangan atau penyimpanan 

karena keduanya meningkatkan manfaat barang. Angkutan menyebabkan 

barang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sehingga bisa 

dipergunakan di tempat barang itu tidak didapatkan. Dengan demikian 

menciptakan manfaat tempat. Penyimpanan atau penggudangan juga 

memungkinkan barang disimpan sampai dengan waktu dibutuhkan dan ini 

berarti memberi manfaat waktu (Schumer, 1974). Pembangunan suatu jalur 

transportasi maka akan mendorong tumbuhnya fasilitas-fasilitas lain yang 

tentunya bernilai ekonomis. 

Perbedaan sumber daya yang ada di suatu daerah dengan daerah lain 

mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas sehingga dapat 

memenuhi kebutuhannya. Dalam proses mobilitas inilah transportasi 

memiliki peranan yang penting untuk memudahkan dan memperlancar proses 

mobilitas tersebut. Proses mobilitas ini tidak hanya sebatas oleh manusia saja, 

tetapi juga barang dan jasa. Dengan demikian nantinya interaksi antardaerah 

akan lebih mudah dan dapat mengurangi tingkat kesenjangan antardaerah. 

Ullman mengungkapkan ada tiga syarat untuk terjadinya interaksi 

keruangan, yaitu: 

(1) Complementarity atau ketergantungan karena adanya perbedaan demand 

dan supply antardaerah; 

(2) Intervening opportunity atau tingkat peluang atau daya tarik untuk 

dipilih menjadi daerah tujuan perjalanan; 

(3) Transferability atau tingkat peluang untuk diangkut atau dipindahkan 

dari suatu tempat ke tempat lain yang dipengaruhi oleh jarak yang 

dicerminkan dengan ukuran waktu dan atau biaya. 

Kebutuhan akan pergerakan bersifat merupakan kebutuhan turunan. 

Pergerakan terjadi karena adanya proses pemenuhan kebutuhan. Pergerakan 

tidak akan terjadi seandainya semua kebutuhan tersebut menyatu dengan 
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permukiman. Namun pada kenyataannya semua kebutuhan manusia tidak 

tersedia di satu tempat. Atau dengan kata lain lokasi kegiatan tersebar secara 

heterogen di dalam ruang. Dengan demikian perlu adanya pergerakan dalam 

rangka untuk memenuhi kebutuhan. 

Aktivitas penduduk yang meningkat perlu dijadikan perhatian dalam 

merumuskan kebijakan di bidang transportasi karena manusia senantiasa 

memerlukan transportasi. Hal ini merupakan sesuatu hal yang merupakan 

ketergantungan sumber daya antartempat. Hal ini menyebabkan proses 

interaksi antarwilayah yang tercermin pada fasilitas transportasi. Transportasi 

merupakan tolok ukur interaksi antarwilayah. 

Tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah dapat dianalisa dengan 

pendekatan transportasi, di mana sistem transportasi yang baik akan 

menciptakan daya dorong dan daya tarik wilayah dalam berbagai kegiatan 

investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Dengan kata 

lain macetnya sistem transportasi wilayah akan menghambat mobilitas 

investasi dan kegiatan perekonomian masyarakat. 

Pembangunan prasarana transportasi dalam konteks spasial, merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan perekonomian suatu 

wilayah atau kawasan. Hal ini disebabkan banyak analisis spasial yang 

memperhatikan faktor jarak pada pembangunan prasarana dan sarana 

transportasi itu sendiri. Menurut Wipper (1994) ada dua hal penting yang 

seharusnya menjadi orientasi pembangunan sarana ini, yaitu keselamatan dan 

kualitas kehidupan kerja. Pembangunan tidak hanya memberikan kemudahan 

dan perlindungan fisik, tetapi seharusnya memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemudahan akses dengan 

pihak luar memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperbaiki taraf 

hidupnya. Poister (2000) menegaskan bahwa progam mutu terpadu harus 

merupakan komitmen yang harus dipertahankan dalam rangka peningkatan 

kualitas cara hidup. 

Perencanaan transportasi antarwilayah secara terpadu, terintegrasi yang 

disesuaikan dengan karakteristik wilayah (Oktaviana, 2011). Penelitian 

Nugraha (2013) mengenai  pengaruh implementasi kebijakan tentang jalan 
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terhadap manajemen proyek konstruksi jalan dalam meningkatkan kualitas 

jalan mantap dan kelancaran transportasi menunjukkan bahwa pelaksanaan 

kebijakan tentang jalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

manajemen proyek konstruksi jalan dalam meningkatkan kualitas jalan 

mantap dan kelancaran transportasi di wilayah kerja Dinas Bina Marga 

Kabupaten Garut. 

Menurut Tarigan (2006), ada tiga hal yang membuat sebuah bangsa 

menjadi besar dan makmur, yaitu tanah yang subur, kerja keras, dan 

kelancaran transportasi orang dan barang dari satu bagian negara ke bagian 

negara lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Adisasmita (2005) sistem 

wilayah terdapat tiga komponen utama yaitu: 1) sumber daya penduduk; 2) 

kegiatan ekonomi; dan 3) sistem transportasi.  

Semua kegiatan mengimpor bahan baku, memasarkan hasil produksi, 

menyediakan tenaga kerja yang didatangkan dari kawasan permukiman ke 

kawasan industri dan sebaliknya, membutuhkan sistem transportasi yang 

menjamin keamanan, keselamatan, kecepatan, dan keterjangkauan oleh daya 

beli masyarakatnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa transportasi 

merupakan salah satu kunci perkembangan. Peran transportasi sungguh 

sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, 

daerah produksi, daerah pemasaran, dan daerah permukiman sebagai tempat 

tinggal konsumen.  

Permintaan jasa transportasi tidak hanya dipengaruhi aspek fisik saja, 

melainkan juga aspek sosial ekonomi dari suatu wilayah. Perencanaan 

fasilitas transportasi harus memperhatikan ketiga aspek di atas, agar 

kegunaan (utilitas) cukup efisien untuk memenuhi kebutuhan pada saat 

sekarang maupun masa mendatang, yaitu dengan kriteria cukup dalam 

kuantitas dan kualitas dan layak secara ekonomi. Dengan demikian jasa 

transportasi dapat berfungsi ganda yaitu (a) Mampu menunjang sektor-sektor 

pembangunan lainnya, (b) Harus mampu merangsang pertumbuhan sektor-

sektor pembangunan lainnya. Uraian tersebut menggambarkan, bahwa 

transportasi yang baik akan melahirkan manfaat multiplier effect yang besar 

baik terhadap pengembangan suatu wilayah/kawasan maupun dampak 

langsung pada peningkatan derajat kehidupan masyarakat. Talvitie (1999) 
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menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menggambarkan 

sistem transportasi. Dalam pandangannya sistem ini tidak hanya merupakan 

input – proses – maupun output, namun juga termasuk di dalamnya adalah 

dampak dan berbagai konsekuensi lain. 

Menurut Sjafruddin (2011) interaksi perkembangan wilayah dengan 

sistem transportasi merupakan hubungan yang tak terpisahkan yang mana 

pengaruhnya terakumulasi sejalan dengan waktu. Suatu wilayah dengan 

segala karakteristiknya menawarkan daya tarik tertentu bagi berlangsungnya 

suatu aktivitas, sementara sistem transportasi menyediakan aksesibilitas yang 

sangat diperlukan agar aktivitas-aktivitas yang diinginkan bisa dilaksanakan 

dan berkembang. Isu-isu utama perkembangan wilayah yang signifikan 

dikaitkan dengan permasalahan transportasi, terutama di negara berkembang 

seperti Indonesia, menyangkut: 

1. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi; 

2. Perkembangan bentuk perkotaan; 

3. Perkembangan jenis aktivitas/tata-guna lahan; 

4. Kebijakan dekonsentrasi planologis dan otonomi daerah; 

5. Pertumbuhan ekonomi 

Konteks pengembangan wilayah, infrastruktur merupakan roda 

penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan 

swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan 

daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas 

hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai 

konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan 

kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi 

makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan 

pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Pembangunan infrastruktur 

berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) 

serta perkembangan suatu negara atau wilayah (Haris, 2005). 

Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

perencanaan kota dan wilayah (Sukarto, 2006). Kebutuhan akan infrastruktur 
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wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan 

wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, 

pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat 

wilayah. Aspek ketersediaan sarana dan prasarana daerah pada dasarnya 

diarahkan terhadap upaya menunjang aspek-aspek lainnya di suatu daerah 

(Nugraha, 2013). 

Pembangunan prasarana transportasi jalan harus mengutamakan 

wawasan lingkungan dan berkelanjutan serta kesesuaian antara transportasi 

dan penggunaan lahan (Cavari, 2011). Sistem transportasi berkelanjutan 

adalah memenuhi transportasi dan mobilitas kebutuhan saat ini tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi mendatang (Balsas, 2003). 

Sistem transportasi merupakan elemen dasar infrastruktur yang 

berpengaruh pada pola pengembangan perkotaan. Pengembangan transportasi 

dan tata guna lahan memainkan peranan penting dalam kebijakan dan 

program pemerintah (Aminah, 2010). Nugroho (2009) mengemukakan 

bahwa pengembangan sarana dan/atau prasarana transportasi akan 

menyebabkan perubahan pola dan intensitas tata guna lahan yang kemudian 

mengakibatkan tahapan dampak antara lain:  

1. Terjadinya perubahan moda dan perubahan rute perjalanan;  

2. Terjadinya perubahan lokasi seseorang dalam bertempat tinggal dan 

beraktivitas yang menyebabkan terjadinya perubahan distribusi 

perjalanan;  

3. Tumbuh dan terbangunnya suatu kawasan fungsional baru baik 

permukiman, fasilitas umum dan sosial, perkantoran maupun 

perdagangan dan jasa. 

Ketersediaan infrastruktur jalan yang nota-bene merupakan social 

overhead capital, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat 

perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur 

yang lebih baik, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat yang lebih baik pula (Ernawi, 2007). Hal ini sejalan dengan 
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penelitian Prasetyo (2009) yang menyatakan bahwa infrastruktur jalan 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap perekonomian di Indonesia. 

Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan salah satu poin vital 

dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, 

pembangunan infrastruktur transportasi pada 15 tahun ke depan diestimasi 

membutuhkan biaya sebesar 1.786 triliun termasuk investasi untuk jalan 

sebesar 339 triliun, pelabuhan sebesar 117 triliun, bandara 32 triliun, dan 

jalan rel kereta api sebesar 326 triliun (Susantono, 2012). 

Pembangunan jalan raya harus diorientasikan seoptimal mungkin bagi 

kepentingan publik. Hal ini memberikan indikasi bahwa keberhasilan 

pencapaian kinerja organisasi akan ditunjukkan pada kemampuannya 

memberikan layanan-layanan berkualitas (Adi, 2004). Menurut Wibowo 

(2003) pembangunan prasarana jalan diharapkan dapat menyebabkan 

efisiensi pola guna lahan dan pergerakan yang semakin terkendali serta jarak 

tempuh antarlokasi kegiatan yang semakin terukur. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Akbar (2011) yang merekomendasikan bahwa pemerintah perlu 

melakukan penambahan jaringan jalan (membuka jalan baru) pada beberapa 

daerah tertentu, memperlebar ukuran jalan sesuai kapasitas lalu lintas yang 

dilayani. 

 

2.5 Teori Kesejahteraan 

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling 

berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau 

kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan 

komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari 

kepuasan individu-individu. Kesejahteraan sosial (social welfare) diartikan 

sebagai kelanjutan pemikiran yang lebih utama dari konsep-konsep tentang 

kemakmuran (walfare economics) (Swasono, 2005). 

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak 
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dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini 

menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas 

kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial 

dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan 

pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara 

layak dan bermartabat. 

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang 

melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-

lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, 

mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial 

dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat 

(Suharto, 2009). Masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh 

sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami 

masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan 

masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan 

berkesinambungan, karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama 

pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada. 

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga 

macam, yaitu classical utilitarian, neoclassical welfare theory, dan new 

contractarian approach (Albert, 2005). Konsep kesejahteraan menurut 

Nasikun dalam Perencanaan Kota Indonesia (2012) dapat dirumuskan 

sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari 

empat indikator yaitu: (1) rasa aman (security), (2) kesejahteraan (welfare), 

(3) kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (identity). 

Tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan 

(utility) dan kesenangan (pleasure) yang dapat diraih dalam kehidupannya 

guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan 

suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan 

sumber daya yang tersedia. Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, 

memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Thomas dalam 

Siboykasaci (2012) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat 

menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat 
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ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, 

perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan 

produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari 

peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah. 

Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep 

pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang 

terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan 

kualitas kehidupan manusia. Sebagai sebuah proses untuk meningkatkan 

kondisi sejahtera, istilah kesejahteraan sejatinya tidak perlu pakai kata sosial 

lagi, karena sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang termasuk 

dalam wilayah pembangunan sosial. Sektor pendidikan dan kesehatan juga 

termasuk dalam wilayah pembangunan sosial dan tidak memakai embel-

embel sosial atau manusia. Di negara lain, istilah yang banyak digunakan 

adalah „welfare‟ (kesejahteraan) yang secara konseptual mencakup segenap 

proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan menerangkan sistem 

pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang 

beruntung. Bidang kesejahteraan (welfare) ini adalah domain utama para 

pekerja sosial, seperti halnya dokter dalam bidang kesehatan dan guru dalam 

bidang pendidikan (Gambar 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Suharto (2013) 

Gambar 2.6 Pembangunan Kesejahteraan sebagai Bagian Pembangunan 

Sosial 
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Konteks pembangunan nasional menunjukkan bahwa pembangunan 

kesejahteraan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh 

pemerintah, dunia usaha, dan civil society untuk mengatasi masalah sosial 

dan memenuhi kebutuhan manusia melalui pendekatan pekerjaan sosial. 

Taslim dalam Perencanaan Kota Indonesia (2012) menjelaskan bahwa  dalam 

memahami realitas tingkat kesejahteraan terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain: (1) 

sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi 

sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau 

masyarakat, (3) potensi regional (sumber daya alam, lingkungan, dan 

insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan 

produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja 

produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional, dan global. 

Cahyat (2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu situasi di 

mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan 

peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau 

untuk keluar dari kerentanan. Ada tiga tingkat kondisi yang perlu dipantau 

dari definisi tersebut yaitu: (1) Kesejahteraan subjektif (subjective wellbeing 

atau disingkat SWB), (2) Kesejahteraan inti (kebutuhan dasar, seperti 

kekayaan materi, pengetahuan, dan kesehatan), dan (3) Lingkungan 

pendukung (konteks). Lingkungan pendukung masih dibagi lagi menjadi dua, 

yaitu lingkungan sektoral (alam, ekonomi, politik, dan sosial) dan lingkungan 

lintas sektoral (infrastruktur dan pelayanan). 
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Sumber : Cahyat, et al (2007) 

Gambar2.7 Model Kesejahteraan di Kutai Barat 

Gambar 2.7 menunjukkan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat diperlukan adanya lingkungan pendukung, yaitu lingkungan 

sektoral (alam, ekonomi, politik, dan sosial) dan lingkungan lintas sektoral 

(infrastruktur dan pelayanan). 

Masyarakat sejahtera  adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan 

masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, 

keselamatan kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin yang 

memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan 

kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, 

keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta 

kewajiban manusia (Mukti, 2013). 

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai komponen 

yang dapat menggambarkan apakah masyarakat tersebut sudah berada pada 

kehidupan yang sejahtera atau belum. Komponen yang dapat dilihat antara 

lain keadaan perumahan di mana mereka tinggal, tingkat pendidikan, dan 

kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik dalam Sugiharto (2007), indikator 

yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu 

pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, 
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fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan 

mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang 

pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. 

Salah satu indikator bahwa suatu masyarakat itu sejahtera adalah 

dengan melihat taraf hidup (kemajuan) masyarakat yang diukur melalui 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menggunakan  tiga aspek kehidupan 

manusia yaitu: 1) standar hidup layak (decent living) diukur dengan indikator 

rata-rata konsumsi riel yang telah disesuaikan; 2) pengetahuan (knowledge) 

diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS) 

dari penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH dihitung dari kemampuan 

membaca dan menulis, sedangkan RLS dihitung menggunakan dua variabel 

secara simultan yakni jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang 

diduduki dan tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki; 3) usia hidup 

(longevity) diukur dengan angka harapan hidup (AHH) yang secara teknis 

dihitung dengan metode tidak langsung berdasarkan rata-rata anak lahir 

hidup dan rata-rata anak yang masih hidup (Doli, 2013). 

Menurut Todaro (2000), ada tiga komponen yang dapat diukur dari 

hakikat pembangunan. Ketiga komponen itu adalah kecukupan (sustenance), 

jati diri (self-esteem) serta kebebasan (freedom). Ketiga hal inilah yang 

merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan 

masyarakat dalam proses pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung 

dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang mendasar, yang terwujud dalam 

berbagai macam manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan 

budaya sepanjang zaman. Selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan 

tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Salah 

satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma 

pertumbuhan semata, adalah munculnya kesenjangan antara kaya dan miskin, 

serta pengangguran yang merajalela. 

Penyebab utama tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan yang 

rendah adalah: 1) pendidikan yang rendah; 2) ketimpangan kepemilikan 

modal dan lahan pertanian; 3) ketidakmerataan investasi di sektor pertanian; 

4) alokasi anggaran kredit yang terbatas; 5) terbatasnya ketersediaan bahan 
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kebutuhan dasar; 6) pengelolaan ekonomi secara tradisional; 7) rendahnya 

produktivitas dan pembentukan modal; 8) budaya menabung yang belum 

berkembang; 9) tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat desa, dan 10) 

rendahnya jaminan kesehatan. 

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat disebabkan sekurang-

kurangnya empat penyebab sebagai berikut: 

1. Rendahnya taraf pendidikan 

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan 

mengembangkan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja 

yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja 

yang ada, taraf pendidikan sangat menentukan. Taraf pendidikan yang rendah 

juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. 

2. Rendahnya derajat kesehatan 

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya 

tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa. 

3. Terbatasnya lapangan pekerjaan  

Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan 

diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan 

pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk 

memutuskan lingkaran setan kemiskinan itu. 

4. Kondisi keterisolasian 

Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena 

terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak 

terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang 

dinikmati masyarakat lainnya. 

Jaringan infrastruktur transportasi mempunyai peranan yang sangat 

berarti untuk membuka daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi dan belum 

tereksploitasi, meningkatkan pembangunan ekonomi serta menghubungkan 

wilayah-wilayah dalam negara (Jayadinata, 1999). Oleh karena itu 

perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju biasanya ditandai 
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dengan meningkatnya mobilitas yang tinggi sebagai akibat tersedianya jasa 

transportasi, sebaliknya perkembangan kehidupan masyarakat akan berada 

dalam keadaan statis bila keadaan jasa transportasi yang tersedia belum 

memadai dengan kata lain sangat terbatas. 

 

2.6 Berbagai Penelitian yang Relevan tentang Transportasi 

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan prasarana transportasi 

jalan, pengembangan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat, yaitu: (1) 

Aderamo (2010) dalam penelitian mengenai “Rural Transportation and the 

Distribution of Public Facilities in Nigeria: A Case of Edu Local 

Government Area of Kwara State” menyimpulkan bahwa transportasi jalan 

memiliki hubungan kuat dengan distribusi fasilitas umum di lingkungan 

pedesaan di Nigeria; (2) Adedeji (2014) dalam penelitian menyimpulkan 

bahwa ketidaksetaraan dalam penyediaan infrastruktur jalan dan rehabilitasi 

jalan di daerah Nigeria menyebabkan perbedaan dalam tingkat pembangunan. 

Buruknya kondisi jalan di daerah tersebut memiliki dampak negatif pada 

kegiatan pertanian yang merupakan sumber utama pendapatan penduduk, 

sehingga meningkatkan angka kemiskinan (An Assessment on the Impact of 

Road Transport on Rural Development: A Case Study of Obokun Local 

Government Area of Osun State, Nigeria); (3) Terefe (2012) melakukan 

penelitian mengenai “Impact of Road on Rural Poverty Evidence Form 

Fifteen Rural Villages in Ethiopia” menyimpulkan bahwa rasio angka 

kemiskinan menurun seiring dengan peningkatan aksesibilitas jalan 

pedesaan; (4) Okoko (2011) melakukan penelitian mengenai “Rural 

Transportation and Rural Development: The Instance of Akwapin South 

District in Ghana” menyimpulkan bahwa semua jalan di daerah penelitian 

berada dalam kondisi rusak dan membutuhkan perbaikan mendesak yang 

berdampak pada aktivitas sosial ekonomi petani dan kesejahteraan; (5) 

Pereira (2012) menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur kereta api 

mengurangi kesenjangan antardaerah; (6) Onikosi (2012); Bosede (2013); 

Ivanova (2013); Kayode (2013); dan Srinavasu (2013) melakukan penelitian 

mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan hasil yang sama yaitu infrastruktur memiliki kontribusi positif 
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yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (7) Snieska (2009) dalam 

penelitian mengenai ”Socio-Economic Impact of Infrastructure Investment” 

menyimpulkan bahwa analisis korelasi antara pertumbuhan dan infrastruktur 

di Latvia dan Estonia memberikan hasil yang sama. Panjang jalan dan 

telekomunikasi positif berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan sanitasi 

memiliki korelasi terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Uji empiris 

membuktikan bahwa hubungan antara variabel infrastruktur dan 

pertumbuhan ekonomi di Lithuania dan Latvia memiliki perbedaan meskipun 

negara-negara ini dikaitkan dengan kelompok negara yang sama; (8) Tsekeris 

(2009) dalam penelitian mengenai “Transport Investment and Sustainable 

Urban and Region Development”, meneliti hubungan antara transportasi dan 

kesenjangan sosial dan ekonomi antara kota-kota atau daerah. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa strategi manajemen dapat memegang peran 

penting dalam dampak perkembangan perbaikan transportasi. Namun 

perbaikan tidak selalu dapat dianggap sebagai alat yang efisien untuk 

mengurangi kesenjangan antardaerah, sehingga jenis-jenis investasi lain yang 

berkesinambungan dapat digunakan untuk pembangunan perkotaan dan 

regional yang lebih seimbang; (9) Zhao (2007) melakukan penelitian 

mengenai “Infrastructure and Regional Development in the People’s 

Republic of China” menyimpulkan bahwa perbedaan pembangunan 

infrastruktur jalan di perkotaan dan perdesaan memperburuk kesenjangan 

pendapatan antara rumah tangga di pedesaan dan perkotaan. Ada 

inkonsistensi antara infrastruktur pedesaan dan pembangunan ekonomi 

pedesaan, rumah tangga pedesaan yang semakin kaya, infrastruktur pedesaan 

dan lingkungan hidup pedesaan semakin parah di berbagai daerah; (10) Ali 

(2003) menyatakan bahwa investasi infrastruktur perdesaan menunjukkan 

adanya pengaruh terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan non 

pertanian, kesempatan kerja dan pendapatan, serta peningkatan pencapaian 

gaji yang lebih baik. Hal ini akhirnya mengurangi kemiskinan dan 

meningkatkan pendapatan rata-rata dan konsumsi; (11) Sutono (1995) 

membuktikan bahwa kemiskinan rumah tangga mempunyai hubungan 

dengan miskinnya wilayah bersangkutan. Sarana dan prasarana yang terbatas 

menyebabkan rumah tangga yang berada di dalam wilayah ini menjadi 

terbatas dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Produksi atau 
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pendapatan yang diperoleh juga menjadi terbatas yang pada gilirannya 

kemudian menyebabkan rumah tangga menjadi miskin; (12) Masjkuri (2007) 

membuktikan bahwa pengembangan masyarakat dan perkembangan fisik 

lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial (pendapatan 

riil keluarga, tingkat pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman) 

masyarakat Kampung Kumuh; (13) Nugraha (2013) membuktikan bahwa 

pelaksanaan kebijakan tentang jalan berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap manajemen proyek konstruksi jalan dalam meningkatkan kualitas 

jalan mantap dan kelancaran transportasi di wilayah kerja Dinas Bina Marga 

Kabupaten Garut; (14) Penelitian yang dilakukan Purwantini (2008) 

mengenai pengembangan prasarana pedesaan (P2D) di Desa Balleanging 

mengemukakan bahwa: 1) Dengan adanya bangunan prasarana transportasi 

berdampak pada mobilitas masyarakat meningkat, waktu tempuh, dan biaya 

transportasi ke beberapa fasilitas (perekonomian, pemerintahan, kesehatan, 

dan pendidikan) menurun; 2) Kesempatan kerja semakin banyak dengan 

adanya bangunan jalan P2D; 3). Dampak lain adalah pemasaran hasil 

pertanian maupun hasil industri semakin mudah; 4) Dampak terhadap 

pendapatan rata-rata rumah tangga meningkat baik secara absolut maupun 

riil. Secara absolut meningkat sekitar 153 persen, sedangkan pendapatan total 

riil meningkat sekitar 64 persen, peningkatan tertinggi berasal dari hasil 

perkebunan dan usaha industri rumah tangga; 5) Secara tidak langsung jalan 

P2D berdampak positif terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. (15) 

Labombang (2011) mengenai pembangunan infrastruktur perdesaan pada 

program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Toli-Toli untuk tahun 

anggaran 2007 dan 2008 memberi dampak pada masyarakat miskin di desa 

seperti: 1) Peningkatan pendapatan masyarakat; 2) Peningkatan pendidikan 

masyarakat; 3) Peningkatan kesehatan; 4) Perubahan pola pikir masyarakat 

dan memberi dampak terhadap kelembagaan di desa, seperti: a) Fungsi dan 

peran pemerintah lokal menjadi efektif; b) Pelembagaan terhadap 

pembangunan partisipatif; dan c) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 

sosial dasar dan ekonomi masyarakat. 

Program kebijakan pembangunan pertanian melalui pengembangan 

inovasi teknologi dan investasi infrastruktur untuk peningkatan pendapatan 
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petani miskin, yang dikenal sebagai P4MI dilaksanakan sejak tahun 2003. 

Pendekatan yang digunakan dalam program tersebut adalah pemberdayaan 

petani secara partisipatif melalui perencanaan dan implementasi investasi 

sarana prasarana di pedesaan dalam rangka mendukung inovasi teknologi dan 

kelembagaan untuk peningkatan pendapatan petani miskin. Investasi 

infrastruktur yang dominan dikembangkan secara partisipatif berupa 

pembangunan jalan usahatani, dan perbaikan sarana irigasi. Dampak 

pelaksanaan kegiatan program tersebut telah berhasil menumbuhkan tingkat 

investasi masyarakat dalam investasi sebesar 20 persen dan peningkatan 

pendapatan petani. Program inovasi teknologi yang didukung pembangunan 

investasi infrastruktur memberikan kontribusi pendapatan usahatani lebih 

besar 58,5 s.d. 77,6 persen dibanding dengan hanya inovasi teknologi (33,7 

s.d. 58,5%) dari pendapatan total rumah tangga (16) Supriadi (2007). (17) 

Sudaryadi (2007) mengenai dampak pembangunan jalur jalan lintas selatan 

terhadap output sektor produksi dan pendapatan rumah tangga Jawa Tengah 

menunjukkan bahwa pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) 

memberikan dampak bagi: 1) peningkatan output yang relatif lebih besar bagi 

sektor produksi pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, 

gas, dan air minum serta pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, 

industri makanan; 2) peningkatan pendapatan yang relatif besar bagi 

kelompok rumah tangga menengah-atas dan rumah tangga perkotaan. 

Peningkatan output sektor produksi dan peningkatan pendapatan rumah 

tangga yang diakibatkan adanya pembangunan JJLS tidak menimbulkan 

pengaruh pada peningkatan tingkat kesenjangan pendapatan rumah tangga 

Jawa Tengah. 

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Nama dan 

Tahun 
Judul Temuan Penelitian 

Adedeji (2014) An Assessment on the 

Impact of Road 

Transport on Rural 

Development : A Case 

Ketidaksetaraan dalam 

penyediaan infrastruktur jalan 

dan rehabilitasi jalan di daerah 

Nigeria menyebabkan perbedaan 
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Study of Obokun Local 

Government Area of 

Osun State, Nigeria 

dalam tingkat pembangunan. 

Buruknya kondisi jalan di daerah 

tersebut memiliki dampak negatif 

pada kegiatan pertanian yang 

merupakan sumber utama 

pendapatan penduduk, sehingga 

meningkatkan angka kemiskinan. 

Bosede (2013)  Transport 

Infrastructure 

Improvement and 

Economic Growth in 

Nigeria. 

Infrastruktur transportasi 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

Ivanova (2013) Importance of Road 

Infrastructure in the 

Economic 

Development and 

Competitiveness 

Infrastruktur jalan  berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

Kayode (2013) An Empirical Analysis 

of Transport 

Infrastructure 

Investment and 

Economic Growth in 

Nigeria 

Infrastruktur transportasi 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

Srinavasu 

(2013) 

Infrastructure 

Development and 

Economic Growth: 

Prospects and 

Perspective 

Infrastruktur transportasi 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

Nugraha (2013)  Pengaruh 

Implementasi 

Kebijakan Tentang 

Jalan Terhadap 

Pelaksanaan kebijakan tentang 

jalan berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap 

manajemen proyek konstruksi 
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Manajemen Proyek 

Konstruksi Jalan 

dalam Meningkatkan 

Kualitas Jalan Mantap 

dan Kelancaran 

Transportasi 

jalan dalam meningkatkan 

kualitas jalan mantap dan 

kelancaran transportasi di 

wilayah kerja Dinas Bina Marga 

Kabupaten Garut 

Onikosi (2012) Transport 

Infrastucture and 

Economic Growth in 

Negeria: Casuality 

Analysis 

Infrastruktur transportasi 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

Terefe (2012)   Impact of Road on 

Rural Poverty 

Evidence Form Fifteen 

Rural Villages in 

Ethiopia 

Rasio angka kemiskinan menurun 

seiring dengan peningkatan 

aksesibilitas jalan pedesaan.  

Pereira (2012) On The Economic 

Effects of Investment 

in Railroad 

Infrastructures in 

Portugal 

Pembangunan infrastruktur kereta 

api mengurangi kesenjangan 

antardaerah 

Okoko (2011) Rural Transportation 

and Rural 

Development: The 

Instance of Akwapin 

South District in 

Ghana 

Semua jalan di daerah penelitian 

berada dalam kondisi rusak dan 

membutuhkan perbaikan 

mendesak yang berdampak pada 

aktivitas sosial ekonomi petani 

dan kesejahteraan 

Labombang 

(2011)  

Dampak Pembangunan 

Infrastruktur 

Perdesaan pada 

Program PNPM 

Mandiri Perdesaan di 

Pembangunan infrastruktur 

perdesaan pada program PNPM 

Mandiri Perdesaan di Kabupaten 

Toli-Toli untuk tahun anggaran 

2007 dan 2008 memberi dampak 
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Kabupaten Toli-Toli, 

Palu 

pada masyarakat miskin di desa 

seperti: 1) Peningkatan 

pendapatan masyarakat; 2) 

Peningkatan pendidikan 

masyarakat; 3) Peningkatan 

kesehatan; 4) Perubahan pola 

pikir masyarakat dan memberi 

dampak terhadap kelembagaan di 

desa, seperti: a) Fungsi dan peran 

pemerintah lokal menjadi efektif; 

b) Pelembagaan terhadap 

pembangunan  partisipatif; dan  

c) Peningkatan kualitas sarana 

dan prasarana sosial dasar dan 

ekonomi masyarakat 

Aderamo 

(2010) 

Rural Transportation 

and the Distribution of 

Public Facilities in 

Nigeria: A Case of 

Edu Local Government 

Area of Kwara State 

Transportasi jalan memiliki 

hubungan kuat dengan distribusi 

fasilitas umum di lingkungan 

pedesaan di Nigeria.  

Snieska (2009)  Socio-Economic 

Impact of 

Infrastructure 

Investment 

Analisis korelasi antara 

pertumbuhan dan infrastruktur di 

Latvia dan Estonia memberikan 

hasil yang sama. Panjang jalan 

dan telekomunikasi positif 

berkorelasi dengan pertumbuhan 

ekonomi dan sanitasi memiliki 

korelasi terbalik dengan 

pertumbuhan ekonomi. Uji 

empiris membuktikan bahwa 

hubungan antara variabel 

infrastruktur dan pertumbuhan 
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ekonomi di Lithuania dan Latvia 

memiliki perbedaan meskipun 

negara-negara ini dikaitkan 

dengan kelompok negara yang 

sama. 

Tsekeris (2009)  Transport Investment 

and Sustainable Urban 

and Region 

Development 

Meneliti hubungan antara 

transportasi dan kesenjangan 

sosial dan ekonomi antara kota-

kota atau daerah. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa strategi 

manajemen dapat memegang 

peran penting dalam dampak 

perkembangan perbaikan 

transportasi. Namun perbaikan 

tidak selalu dapat dianggap 

sebagai alat yang efisien untuk 

mengurangi kesenjangan 

antardaerah, sehingga jenis-jenis 

investasi lain yang 

berkesinambungan dapat 

digunakan untuk pembangunan 

perkotaan dan regional yang lebih 

seimbang 

Purwantini 

(2008)  

Dampak Pembangunan 

Prasarana Transportasi 

terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat Pedesaan: 

Kasus Kabupaten Bulu 

Kumba, Sulawesi 

Selatan 

1) Dengan adanya bangunan 

prasarana transportasi berdampak 

pada mobilitas masyarakat 

meningkat, waktu tempuh, dan 

biaya transportasi ke beberapa 

fasilitas (perekonomian, 

pemerintahan, kesehatan, dan 

pendidikan) menurun; 2) 

Kesempatan kerja semakin 

banyak dengan adanya bangunan 
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jalan P2D; 3) Dampak lain adalah 

pemasaran hasil pertanian 

maupun hasil industri semakin 

mudah; 4) Dampak terhadap 

pendapatan rata-rata rumah 

tangga meningkat baik secara 

absolut maupun riil. Secara 

absolut meningkat sekitar 153 

persen, sedangkan pendapatan 

total riil meningkat sekitar 64 

persen, peningkatan tertinggi 

berasal dari hasil perkebunan dan 

usaha industri rumah tangga; 5) 

Secara tidak langsung jalan P2D 

berdampak positif terhadap 

pendidikan dan kesehatan 

masyarakat 

Zhao (2007)  Infrastructure and 

Regional Development 

in the People’s 

Republic of China 

Perbedaan pembangunan 

infrastruktur jalan di perkotaan 

dan perdesaan memperburuk 

kesenjangan pendapatan antara 

rumah tangga di pedesaan dan 

perkotaan. Ada inkonsistensi 

antara infrastruktur pedesaan dan 

pembangunan ekonomi pedesaan, 

rumah tangga pedesaan yang 

semakin kaya, infrastruktur 

pedesaan dan lingkungan hidup 

pedesaan semakin parah di 

berbagai daerah. 

Masjkuri  

(2007)  

Perbaikan Kampung 

Komprehensif dan 

Dampaknya terhadap 

Pengembangan masyarakat dan 

perkembangan fisik lingkungan 

berpengaruh signifikan terhadap 
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Kesejahteraan Sosial 

serta Kemandirian 

Masyarakat Miskin 

Kampung Kumuh di 

Kota Surabaya 

kesejahteraan sosial (pendapatan 

riil keluarga, tingkat pendidikan, 

kesehatan, rasa aman dan 

nyaman) masyarakat Kampung 

Kumuh 

Sudaryadi 

(2007)  

Dampak Pembangunan 

Jalur Jalan Lintas 

Selatan Terhadap 

Output Sektor 

Produksi dan 

Pendapatan Rumah 

Tangga Jawa Tengah 

(Simulasi SNSE Jawa 

Tengah 2004) 

Pembangunan Jalur Jalan Lintas 

Selatan (JJLS) memberikan 

dampak bagi: 1) peningkatan 

output yang relatif lebih besar 

bagi sektor produksi 

pertambangan, industri 

pengolahan kecuali makanan, 

listrik, gas, dan air minum serta 

pertanian tanaman pangan, 

peternakan, perikanan, industri 

makanan; 2) peningkatan 

pendapatan yang relatif besar 

bagi kelompok rumah tangga 

menengah – atas dan rumah 

tangga perkotaan. Peningkatan 

output sektor produksi dan 

peningkatan pendapatan rumah 

tangga yang diakibatkan adanya 

pembangunan JJLS tidak 

menimbulkan pengaruh pada 

peningkatan tingkat kesenjangan 

pendapatan rumah tangga Jawa 

Tengah 

Supriadi (2007) 

 

Kebijakan 

Pengembangan Inovasi 

dan Investasi 

Infrastruktur untuk 

Peningkatan 

Investasi infrastruktur yang 

dominan dikembangkan secara 

partisipatif berupa pembangunan 

jalan usahatani dan perbaikan 

sarana irigasi. Dampak 
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Partisipasi dan 

Pendapatan Petani 

(Studi Kasus: 

Kabupaten Blora, Jawa 

Tengah) 

pelaksanaan kegiatan program 

tersebut telah berhasil 

menumbuhkan tingkat investasi 

masyarakat dalam investasi 

sebesar 20 persen dan 

peningkatan pendapatan petani. 

Program inovasi teknologi yang 

didukung pembangunan investasi 

infrastruktur memberikan 

kontribusi pendapatan usahatani 

lebih besar 58,5 s.d. 77,6 persen 

dibanding dengan hanya inovasi 

teknologi (33,7 s.d. 58,5%) dari 

pendapatan total rumah tangga 

Ali (2003)  Infrastructure and 

Poverty Reduction, 

What is the 

Connection? 

Investasi infrastruktur perdesaan 

menunjukkan adanya pengaruh 

terhadap peningkatan 

produktivitas pertanian dan non 

pertanian, kesempatan kerja dan 

pendapatan, serta peningkatan 

pencapaian gaji yang lebih baik. 

Hal ini akhirnya mengurangi 

kemiskinan dan meningkatkan 

pendapatan rata-rata dan 

konsumsi 

Sutono (1995) Kemiskinan dan 

Pembangunan 

Ekonomi Wilayah. 

Analisis Sistem Neraca 

Sosial Ekonomi 

Kemiskinan rumah tangga 

mempunyai hubungan dengan 

miskinnya wilayah bersangkutan. 

Sarana dan prasarana yang 

terbatas menyebabkan rumah 

tangga yang berada di dalam 

wilayah ini menjadi terbatas 

dalam melakukan kegiatan-
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kegiatan ekonomi. Produksi atau 

pendapatan yang diperoleh juga 

menjadi terbatas yang pada 

gilirannya kemudian 

menyebabkan rumah tangga 

menjadi miskin. 

 

Dari berbagai penelitian yang dijelaskan di atas, belum ada penelitian 

yang menggunakan dimensi kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan 

dalam pembangunan/pemeliharaan prasarana transportasi jalan. Pengaruh 

prasarana transportasi jalan terhadap pengembangan wilayah belum 

menggunakan dimensi aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Penelitian 

Terefe (2012) mengenai pengaruh program investasi publik pada 

kesejahteraan rumah tangga pedesaan di Ethiopia dengan menggunakan data 

panel rumah tangga pedesaan di Ethiopia. Data panel tingkat provinsi 

kepadatan jalan untuk memperkirakan dampak jalan terhadap kemiskinan dan 

konsumsi. Aderamo (2010) yang menggunakan kualitas jalan sebagai 

variabel transportasi perdesaan. Indikator yang digunakan dalam menilai 

kualitas jalan di daerah penelitian adalah kondisi permukaan jalan, lebar 

jalan, jumlah tikungan, sifat jembatan, dan respon jalan terhadap banjir. 

Indikator yang digunakan Aderamo (2010) dalam distribusi fasilitas umum 

adalah fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, keamanan, pasokan air, 

kegiatan komersial (pasar) dan layanan komunikasi. Penelitian Sudaryadi 

(2007) dan Labombang (2011) menggunakan variabel infrastruktur jalan 

namun tidak secara terperinci menggunakan dimensi variabel prasarana 

transportasi jalan yang digunakan dan hanya menggunakan dampak 

pembangunan jalan. Penelitian Onikosi (2012); Bosede (2013); Ivanova  

(2013); Kayode (2013); dan Srinavasu (2013) juga menggunakan 

infrastruktur transportasi namun juga belum terperinci menggunakan dimensi 

variabel prasarana transportasi jalan dan tujuan penelitian untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Variabel kesejahteraan masyarakat belum menggunakan dimensi 

variabel pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, 
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rasa aman dan nyaman secara bersamaan, di mana penelitian Masjkuri (2007) 

menggunakan variabel kesejahteraan sosial dengan dimensi pendapatan riil 

keluarga, tingkat pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman. Berdasarkan 

uraian di atas diperlukan penelitian lanjutan untuk meneliti pengaruh 

prasarana transportasi jalan dalam pengembangan wilayah terhadap 

kesejahteraan masyarakat perdesaan Kabupaten Deli Serdang daerah dataran 

tinggi, rendah, pantai yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 
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TRANSPORTASI DI KABUPATEN DELI 

SERDANG 
 

 

3.1 Kerangka Konseptual Pengembangan Wilayah 

Kondisi topografi Kabupaten Deli Serdang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, 

yaitu: 1) Kawasan Dataran Pantai; 2) Kawasan Dataran Rendah; dan 3) 

Kawasan Dataran Tinggi yang memiliki karakteristik berbeda. Sirojuzilam 

(2010) menyatakan bahwa tipe perencanaan dan kebijakan regional tidaklah 

harus sama di antara berbagai wilayah. Tipe perencanaan spasial sangatlah 

penting untuk diterapkan mengingat perencanaan dimensi regional sangat 

memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki dan aspek lokasi dari 

masing-masing wilayah. 

Penelitian ini mengacu pada teori-teori seperti Sirojuzilam (2005) yang 

menyatakan bahwa pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai arti 

peningkatan nilai manfaat wilayah bagi masyarakat suatu wilayah tertentu 

mampu menampung lebih banyak penghuni, dengan tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang rata-rata banyak sarana/prasarana, barang atau jasa yang 

tersedia dan kegiatan usaha-usaha masyarakat yang meningkat, baik dalam 

arti jenis, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya. Miraza (2005 b) 

menyatakan di dalam sebuah wilayah terdapat berbagai unsur pembangunan 
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yang dapat digerakkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Unsur 

dimaksud seperti sumber daya alam (natural resources), sumber daya 

manusia (human resources), infrastruktur (infrastructure), teknologi 

(technology), dan budaya (culture). Berdasarkan uraian di atas kesejahteraan 

masyarakat dapat ditingkatkan dengan adanya pemanfaatan ruang wilayah 

melalui sarana/prasarana dan infrastruktur jalan. 

Transportasi dalam pengembangan wilayah merupakan pendukung 

utama yang memungkinkan suatu wilayah berkembang (Miraza, 2010). 

Peranan transportasi sangat penting yaitu sebagai penghubung, mendekatkan, 

dan menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan 

(Adisasmita, 2011). Morlok (1988) mengemukakan bahwa akibat adanya 

perbedaan tingkat pemilikan sumber daya dan keterbatasan kemampuan 

wilayah dalam mendukung kebutuhan penduduk suatu wilayah menyebabkan 

terjadinya pertukaran barang, orang, dan jasa antarwilayah. Pertukaran ini 

diawali dengan proses penawaran dan permintaan. Sebagai alat bantu proses 

penawaran dan permintaan yang perlu dihantarkan menuju wilayah lain 

diperlukan sarana dan prasarana transportasi. Sarana transportasi yang 

memungkinkan untuk membantu mobilitas berupa angkutan umum, 

sedangkan prasarana transportasi adalah jalan. 

Perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain selalu 

melalui jalur-jalur tertentu. Tempat asal dan tempat tujuan dihubungkan satu 

sama lain dengan suatu jaringan (network) dalam ruang. Jaringan tersebut 

dapat berupa jaringan jalan, yang merupakan bagian dari sistem transportasi. 

Transportasi merupakan hal yang penting dalam suatu sistem, karena tanpa 

transportasi perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain tidak 

terwujud secara baik (Bintarto, 1982). 

Menurut Hurst (1974) kajian geografi transportasi umumnya berfokus 

pada “jaringan transportasi, lokasi, struktur, arus, dan pengaruh jaringan 

terhadap ruang ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan wilayah 

dengan prinsip ketergantungan antara jaringan dengan ruang ekonomi 

sebagaimana perubahan aksesibilitas”. Dalam hal ini semakin baik suatu 

jaringan transportasi maka aksesibilitasnya juga semakin baik sehingga 

kegiatan ekonomi juga semakin berkembang. Selanjutnya Hurst (1974) 
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mengemukakan bahwa interaksi antarwilayah tercermin pada keadaan 

fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Transportasi 

merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antarwilayah dan sangat 

penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. 

Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan 

antarjenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, 

sistem transportasi dikembangkan untuk menghubungkan dua lokasi guna 

lahan yang mungkin berbeda. Transportasi digunakan untuk memindahkan 

orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga mempunyai nilai 

ekonomi yang lebih meningkat. 

Pembangunan merupakan usaha sadar dan berencana untuk 

meningkatkan mutu hidup yang dalam pelaksanaannya akan selalu 

menggunakan dan mengelola sumber daya baik sumber daya manusia 

maupun sumber daya buatan. Salah satu tujuan pokok dari pembangunan itu 

adalah pembangunan wilayah-wilayah yang ada di dalamnya terutama dalam 

keserasian perkembangan atau laju pertumbuhan antarwilayah dalam daerah 

tersebut. Faktor pendorong perkembangan suatu wilayah sangat terkait 

dengan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah  khususnya sarana dan 

fasilitas sosial ekonomi. Sarana dan fasilitas ekonomi sering kali merupakan 

faktor dominan yang berperan dalam memajukan wilayah. 

Peran transportasi wilayah yang didukung oleh tersedianya jaringan 

prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi yang cukup 

berkapasitas memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan 

peningkatan berbagai kegiatan sektoral dalam pembangunan daerah. 

Pembangunan jaringan infrastruktur wilayah harus menunjang dan 

mendorong pembangunan wilayah, maka harus direncanakan secara tepat dan 

menjangkau ke seluruh bagian wilayah. Untuk itu harus diketahui tentang 

potensi, kondisi, dan karakteristik wilayah sebenarnya, yang dilakukan 

melalui kegiatan identifikasi data penduduk dan berbagai kegiatan sektoral 

serta distribusinya secara spasial serta data ketataruangan terutama mengenai 

peruntukan pemanfaatan lahan, yang diperkuat lagi tentang struktur dasar 

pengembangan wilayah yang menjelaskan tentang susunan pusat-pusat secara 
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hierarkis yang dihubungkan oleh jaringan infrastruktur transportasi 

(Adisasmita, 2010). 

Peningkatkan pembangunan prasarana transportasi jalan dan 

meningkatnya aksesibilitas Kabupaten Deli Serdang akan dapat memperbaiki 

perekonomian di daerah Kabupaten Deli Serdang. Meningkatnya kegiatan 

perekonomian, berarti akan meningkatkan kesejahteraan dan dapat 

mengurangi kemiskinan penduduk Kabupaten Deli Serdang. 

Pengaruh prasarana transportasi dalam rangka pengembangan wilayah 

terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan Kabupaten Deli Serdang 

mengkaji: 1) pengaruh pengembangan wilayah terhadap prasarana 

transportasi jalan, 2) pengaruh prasarana transportasi dalam rangka 

pengembangan wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan di 

Kabupaten Deli Serdang, dan 3) pengaruh prasarana transportasi dalam 

rangka pengembangan wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan 

di dataran tinggi, rendah, dan pantai Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya 

kerangka berpikir dituangkan dalam bagan kerangka konseptual  yang 

disajikan pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Pengembangan Wilayah 

 

Prasarana 

Transportasi 

Jalan 

(X) 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

(Y)  

 

Pengembangan 

Wilayah 

(Z) 

Dimensi 
1. Kuantitas (X1) 

2. Kualitas (X2) 

3. Ketepatan (X3) 

4. Kemudahan (X4) 

 

 

Dimensi 
1. Ekonomi (Z1) 

2. Sosial budaya (Z2) 

3. Kelembagaan (Z3) 

Dimensi 
1. Pendapatan (Y1) 

2. Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) 

3. Pendidikan (Y3) 

4. Kesehatan (Y4) 

5. Rasa Aman & Nyaman (Y5) 

DataranTinggi 

 

DataranRendah 

 

DataranPantai 
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Gambar 3.2 Alur Pemikiran Pengaruh Prasarana Transportasi Jalan dalam 

Pengembangan Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan 

Hipotesis 

1. Pengembangan wilayah berpengaruh signifikan terhadap prasarana transportasi 

jalan Kabupaten Deli Serdang. 

2. Prasarana transportasi jalan dalam rangka pengembangan wilayah berpengaruh 

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan Kabupaten Deli Serdang 

3. Prasarana transportasi jalan dalam rangka pengembangan wilayah berpengaruh 

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan dataran tinggi, rendah, 

dan pantai Kabupaten Deli Serdang.  

Variabel Penelitian 

1. Pengembangan wilayah (fasilitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan) 

2. Prasarana transportasi jalan (kuantitas, kualitas, ketepatan dan 

kemudahan) 

3. Kesejahteraan masyarakat (pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, 

pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan nyaman) 

 

Instrumen Penelitian 

Kuesioner yang telah diuji 

Validitas dan reliabilitasnya 

Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh rumah tangga 

masyarakat pedesaan dataran tinggi, 

dataran rendah, dan pantai dan 

sampelnya adalah bagian dari populasi 

yang dipilih sebagai responden 

Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

2. Wawancara 

3. Observasi 

1. Analisis Deskriptif 

2. Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Pembahasan dan 

Interpretasi Hasil 

Penelitian 

Kesimpulan 

dan Saran 
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3.2 Manfaat Buku 

Manfaat buku ini adalah untuk memberikan berbagai informasi berbasis 

penelitian tentang : 

1. Pengembangan wilayah berpengaruh signifikan terhadap prasarana 

transportasi jalan Kabupaten Deli Serdang. 

2. Prasarana transportasi jalan dalam rangka pengembangan wilayah 

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan 

Kabupaten Deli Serdang. 

3. Prasarana transportasi jalan dalam rangka pengembangan wilayah 

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan 

dataran tinggi, rendah, dan pantai Kabupaten Deli Serdang. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bab 4 

STUDI PENGARUH PRASARANA 

TRANSPORTASI DALAM RANGKA 

PENGEMBANGAN WILAYAH 
 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey yaitu penelitian 

yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh 

populasi. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu 

mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh beberapa variabel yang sudah 

ditetapkan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

penjelasan (explanatory) yaitu penelitian yang menjelaskan pengaruh antara 

variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

 

4.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Deli Serdang dengan objek penelitian 

pengaruh prasarana transportasi dalam rangka pengembangan wilayah 

terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pemilihan lokasi dilakukan 

berdasarkan atas pertimbangan wilayah kecamatan Kabupaten Deli Serdang 
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mengelilingi Kota Medan sehingga sebagian wilayah kecamatan Kabupaten 

Deli Serdang berada jauh dari ibukota Kabupaten Deli Serdang. 

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dari 33 daerah 

kota/kabupaten Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 

2.497,72 km
2
. Kabupaten Deli Serdang terdiri atas 22 kecamatan yang di 

dalamnya terdapat 14 kelurahan dan 389 desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2012 

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Deli Serdang 

Skala 1:180000 
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Lokasi Kabupaten Deli Serdang sangat strategis, karena tempat ini 

mengelilingi Kota Medan, sehingga Kabupaten Deli Serdang merupakan 

daerah yang termasuk dalam Konsep Kota Mebidang Metropolitan. Kondisi 

tersebut sangat strategis dan memiliki berbagai keuntungan, seperti 

Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi penyalur kebutuhan Kota Medan, 

penyedia bahan baku industri, penghasil produk pertanian, kerajinan, jasa, 

tenaga kerja dan kawasan industri yang dekat dengan Kota Medan. Selain itu, 

penduduk yang berada di wilayah perbatasan dapat menjadi peluang pasar 

bagi produk Kabupaten Deli Serdang. 

Berdasarkan kondisi topografinya, secara umum Kabupaten Deli 

Serdang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 

1. Kawasan dataran pantai, memiliki luas area ± 63.002 Ha (26,30%) yang 

terdiri atas 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan 

Deli, Percut Sei Tuan, dan Kecamatan Pantai Labu, dengan panjang garis 

pantai sekitar 65 km. 

2. Kawasan dataran rendah, terdapat seluas ± 68.965 Ha (28,80%) yang 

terdiri atas 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, 

Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk 

Pakam, Beringin, Pagar Merbau, dan Kecamatan Galang. 

3. Kawasan dataran tinggi, terdapat seluas ± 111.970 Ha (44,90%) yang 

terdiri atas 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan Kutalimbaru, Sibolangit, Biru-

biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah, dan Kecamatan Bangun 

Purba. 

Luas wilayah masing-masing dari kecamatan di Kabupaten Deli 

Serdang dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang 

No Kecamatan Luas Wilayah (km
2
) 

1 

2 

3 

Gunung Meriah 

STM Hulu 

Sibolangit 

76,65 

223,38 

179,96 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Kutalimbaru 

Biru-Biru 

STM Hilir 

Bangun Purba 

Pancur Batu 

Namorambe 

Galang 

Tanjung Morawa 

Patumbak 

Deli Tua 

Sunggal 

Batang Kuis 

Beringin 

Lubuk Pakam 

Pagar Merbau 

Hamparan Perak 

Labuhan Deli 

Percut Sei Tuan 

Pantai Labu 

174,92 

89,69 

190,50 

129,95 

122,53 

62,30 

150,29 

131,75 

46,79 

9,36 

92,52 

40,34 

52,69 

31,19 

62,89 

230,15 

127,23 

190,79 

81,85 

 Jumlah 2.479,72 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2012 

 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2006), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan dan rumah tangga 
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(RT) yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang yaitu 22 kecamatan dan 

426.634 RT (BPS Kabupaten Deli Serdang, 2012), dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel  4.2 Populasi Responden Penelitian 

No Kecamatan Jumlah Rumah Tangga 

(RT) 

Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Gunung Meriah 

STM Hulu 

Sibolangit 

Kutalimbaru 

Biru-Biru 

STM Hilir 

Bangun Purba 

Pancur Batu 

Namorambe 

Galang 

Tanjung Morawa 

Patumbak 

Deli Tua 

Sunggal 

Batang Kuis 

Beringin 

Lubuk Pakam 

Pagar Merbau 

755 

3.628 

5.500 

8.889 

8.637 

7.902 

5.386 

21.153 

9.191 

15.247 

45.331 

21.111 

13.920 

57.118 

13.161 

12.311 

18.987 

8.927 

0.08 

0.85 

1.29 

2.08 

2.02 

1.85 

1.26 

4.95 

2.15 

3.57 

10.62 

4.94 

3.26 

13.38 

3.08 

2.88 

4.45 

2.09 
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19 

20 

21 

22 

Hamparan Perak 

Labuhan Deli 

Percut Sei Tuan 

Pantai Labu 

36.471 

14.184 

89.112 

10.073 

8.54 

3.32 

20.87 

2.36 

 Jumlah 426.634 100 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2012 

 

Sampel 

 Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi 

(Kuncoro, 2003). Ukuran sampel responden masyarakat ditetapkan mengikuti 

pendapat Roscoe (Sugiono, 2003), yang menyatakan berapa pun jumlah 

populasinya dalam penelitian sosial ukuran sampel yang layak digunakan 

adalah antara 30 hingga 500 orang. Berdasarkan pendapat di atas, maka 

ditetapkan sampel responden sebanyak 360 rumah tangga (RT) masyarakat, 

dengan pertimbangan telah melebihi ambang batas kriteria Roscoe, yakni 

batasan minimal 30 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari 

kecamatan dan rumah tangga (RT) yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang. 

 

Penentuan Sampel 

Sampel yang akan dipilih dengan menggunakan multistage sampling 

method (metode sampling bertahap). Pada tahap awal dipilih berdasarkan 

kondisi geografis yaitu kawasandataran pantai, dataran rendah, dan dataran 

tinggi. 

Pada tahap kedua adalah menentukan sampel kecamatan dari masing-

masing kawasan daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi.Kriterianya 

adalah luas wilayah terluas, sedang, dan terkecil dari masing-masing kawasan 

dataran pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. 
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1) Kawasan dataran pantai terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Luas Wilayah Kecamatan Dataran Pantai di Kabupaten 

Deli Serdang 

No Kecamatan Luas Wilayah (km
2
) Lokasi Penelitian 

1 

2 

3 

4 

Hamparan Perak 

Labuhan Deli 

Percut Sei Tuan 

Pantai Labu 

230,15 

127,23 

190,79 

81,85 

Luas 

Sedang 

 

Kecil 

Rata-rata luas wilayah terluas dan terkecil adalah 156 km
2
 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2012 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat ditentukan lokasi penelitian dataran pantai 

sebagai berikut: 

a. Luas wilayah terluas adalah Kecamatan Hamparan Perak yang 

memiliki luas wilayah 230,15 Km
2
. 

b. Luas wilayah sedang adalah Kecamatan Labuhan Deli yang memiliki 

luas wilayah 127,23 Km
2
. 

c. Luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pantai Labu yang memiliki 

luas wilayah 81,85 km
2
.  

 

2) Kawasan dataran rendah terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Luas Wilayah Kecamatan Dataran Rendah di Kabupaten 

Deli Serdang 

No Kecamatan Luas Wilayah (km
2
) Lokasi Penelitian 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Pancur Batu 

Namorambe 

Galang 

Tanjung Morawa 

Patumbak 

Deli Tua 

Sunggal 

Batang Kuis 

Beringin 

Lubuk Pakam 

Pagar Merbau 

122,53 

62,30 

150,29 

131,75 

46,79 

9,36 

92,52 

40,34 

52,69 

31,19 

62,89 

 

 

Luas 

 

 

Kecil 

Sedang 

 

 

 

 

Rata-rata luas wilayah terluas dan terkecil adalah 79,83 km
2
 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2012 

 

Berdasarkan atas Tabel 4.4 dapat ditentukan lokasi penelitian dataran 

rendah sebagai berikut : 

a. Luas wilayah terluas adalah Kecamatan Galang yang memiliki luas 

wilayah 150,29 km
2
. 

b. Luas wilayah sedang adalah Kecamatan Sunggal yang memiliki luas 

wilayah 92,52 km
2
. 

c. Luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Deli Tua yang memiliki luas 

wilayah 9,36 km
2
. 
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3) Kawasan dataran tinggi terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Luas Wilayah Kecamatan Dataran Tinggi di Kabupaten Deli 

Serdang 

No Kecamatan Luas Wilayah (km
2
) Lokasi Penelitian 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Gunung Meriah 

STM Hulu 

Sibolangit 

Kutalimbaru 

Biru-Biru 

STM Hilir 

Bangun Purba 

76,65 

223,38 

179,96 

174,92 

89,69 

190,50 

129,95 

Kecil 

Luas 

 

 

 

 

Sedang 

Rata-rata luas wilayah terluas dan terkecil adalah  150,02 km
2
 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2012 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat ditentukan lokasi penelitian dataran tinggi 

sebagai berikut : 

a. Luas wilayah terluas adalah Kecamatan STM Hulu yang memiliki luas 

wilayah 223,38 km
2
. 

b. Luas wilayah sedang adalah Kecamatan Bangun Purba yang memiliki 

luas wilayah 129,95 km
2
. 

c. Luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Gunung Meriah yang memiliki 

luas wilayah 76,65 km
2
. 
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Berdasarkan sampel kecamatan dari masing-masing kawasan daerah 

pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi di atas diperoleh 9 (sembilan) 

sampel kecamatan. 

Tahap ketiga adalah menentukan jumlah responden berdasarkan jumlah 

populasi penelitian. Jumlah populasi rumah tangga (RT) pada 9 (sembilan) 

kecamatan tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli 

Serdang tahun 2012 adalah 156.422 RT. Dalam pengambilan sampel, 

dilakukan dengan cara probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel (Sangadji, 2010).  

 

Tabel  4.6 Sampel Responden Penelitian 

No Topografi Kecamatan Populasi 

Rumah 

Tangga 

Sampel 

Rumah 

Tangga 

Persentase 

Sampel/ 

Populasi 

1 Dataran Pantai Hamparan Perak 

Labuhan Deli 

Pantai Labu 

36.471 

14.184 

10.073 

40 

40 

40 

0.11 

0.28 

0.40 

2 Dataran 

Rendah 

Galang 

Sunggal 

Deli Tua 

15.247 

57.118 

13.920 

40 

40 

40 

0.26 

0.07 

0.29 

3 Dataran 

Tinggi 

STM Hulu 

Bangun Purba 

Gunung Meriah 

3.268 

5.386 

755 

40 

40 

40 

1.22 

0.74 

5.30 

 Jumlah  156.422 360  

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2012, diolah 
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Pengambilan sampel responden diambil secara proporsional pada 

masing-masing kecamatan. Klasifikasi pemilihan responden berdasarkan 

atas: 

1) Umur responden 25 sampai 55 tahun, dan hal ini merupakan umur 

produktif untuk berusaha dan berumah tangga. 

2) Pendidikan responden tamatan SLTP sampai dengan tamatan Strata 1, 

merupakan tingkatan pendidikan responden dianggap mampu mengerti 

dan memahami materi pertanyaan yang diajukan mengenai prasarana 

transportasi, pengembangan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat. 

3) Memiliki pekerjaan tetap dan usaha, merupakan kemampuan kepala 

rumah tangga untuk dapat mensejahterakan keluarganya. 

4) Memiliki pendapatan utama, merupakan kepala rumah tangga untuk 

dapat mensejahterakan keluarganya.  

 

4.4 Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer 

merupakan data yang diperoleh dari sumber individu atau kelompok seperti 

hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan peneliti. 

Dalam penelitian ini data primer terdiri atas data mengenai perkembangan 

pembangunan prasarana transportasi jalan, karakteristik kesejahteraan 

masyarakat perdesaan, dan pengembangan wilayah yang dilakukan melalui 

wawancara atau kuesioner dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh 

dari berbagai instansi seperti Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan 

Umum, BPS, serta instansi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

4.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 
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1. Studi Kepustakaan, yaitu membaca dan mengumpulkan bahan-bahan, 

dokumen serta buku-buku yang memberikan informasi berkaitan dengan 

penelitian ini. 

2. Observasi, yaitu mengumpulkan informasi dengan cara melakukan 

pengamatan langsung di lapangan terhadap aktivitas objek penelitian. 

3. Wawancara, yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan 

dengan melakukan wawancara langsung kepada responden yang terkait 

dengan objek penelitian. 

 

Alat pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah: 

1. Pedoman wawancara, dilakukan untuk menggali informasi secara 

mendalam melalui pokok-pokok pertanyaan yang dijadikan pegangan 

peneliti. 

2. Kuesioner, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner yang bersifat 

tertutup, yaitu kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan yang sudah 

disediakan alternatif jawabannya. 

 

Selanjutnya jawaban yang diberikan responden terhadap kuesioner 

yang diberikan untuk keperluan analisis diberi bobot nilai tertentu yaitu:  

1. Untuk alternatif jawaban positif (a) diberi nilai atau skor 5, yang berarti 

sangat setuju dan nilai 1 jika jawaban negatif. 

2. Untuk alternatif jawaban positif (b) diberi nilai atau skor 4, yang berarti 

setuju dan nilai 2 jika jawaban negatif. 

3. Untuk alternatif jawaban positif dan negatif (c) diberi nilai atau skor 3, 

yang berarti cukup setuju. 

4. Untuk alternatif jawaban positif (d) diberi nilai atau skor 2, yang berarti 

tidak setuju dan nilai 4 jika jawaban negatif. 

5. Untuk alternatif jawaban positif (e) diberi nilai atau skor 1, yang berarti 

sangat tidak setuju dan nilai 5 jika jawaban negatif. 
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4.6 Uji Coba Instrumen 

Dalam penelitian, data mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena 

data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai 

alat pembuktian hipotesis. Kebenaran data sangat menentukan kualitas hasil 

penelitian, yang diperoleh tergantung dari baik tidaknya instrumen 

pengumpulan data. 

Sebelum instrumen diedarkan untuk menjaring data, maka instrumen 

diujicobakan terlebih dahulu terhadap 30 orang masyarakat yang menjadi 

sampel penelitian. Kemudian data dianalisis untuk mengetahui validitas 

dan reliabilitas. 

 

1. Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Arikunto, 2006). Uji validitas instrumen dilakukan 

untuk mengetahui instrumen penelitian mampu mencerminkan isi sesuai hal 

dan sifat yang diukur, artinya, setiap butir instrumen telah benar-benar 

menggambarkan keseluruhan isi atau sifat bangun konsep yang menjadi dasar 

penyusunan instrumen. Untuk pengujian ini digunakan korelasi product 

moment (Arikunto, 2006).   

 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan dengan menghitung nilai alfa atau dengan 

Cronbach’s Alpha. Penghitungan Cronbach’s Alpha dilakukan dengan 

menghitung rata-rata interkorelasi di antara butir-butir pernyataan dalam 

kuesioner.  
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4.7 Teknik Analisis 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik analisis, yaitu: 

 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

 Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif, terdapat beberapa 

model, di antaranya, model penelitian yang bersifat bibliografis/kepustakaan 

dan model penelitian yang bersifat lapangan. Penelitian kepustakaan biasanya 

lebih menekankan kekuatan analisis datanya pada sumber-sumber 

dokumentasi dan teoretis, atau hanya mengandalkan teori-teori saja, yang 

selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan secara luas, dalam, dan tajam. 

Adapun analisis data deskriptif lapangan, selain menggunakan paparan, 

uraian dan gambaran, dapat pula menggunakan tolok ukur sebagai 

pengukuran prosentase (%) dan predikat untuk memberi makna terhadap 

sebuah prestasi atau level tertentu dari subjek penelitian. 

 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

 Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan terhadap jawaban responden 

untuk unsur pertanyaan tentang kesediaan masyarakat untuk ikut berperan 

serta dalam pengelolaan pemeliharaan jalan baik ditinjau dari peran serta 

menurut bentuk peran (ide, biaya, dan tenaga) dan ditinjau dari peran serta 

menurut aspek pengelolaan (perencanaan, pembiayaan, kelembagaan, dan 

pengendalian). Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan bantuan tabel 

distribusi frekuensi yang mana kriteria jawaban dengan frekuensi 

kemunculan terbanyak dianggap sebagai kriteria yang dominan terhadap 

kriteria lainnya, sehingga dapat diketahui pengaruh prasarana transportasi 

jalan dalam pengembangan wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat 

pedesaan. 
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4.8 Variabel Penelitian 

Berdasarkan atas kerangka konsep penelitian di dalam studi ini 

digunakan variabel-variabel sebagai berikut. 

 

Tabel 4.7 Variabel Penelitian 

No Variabel Dimensi Indikator Skala 

1 Pengembangan 

Wilayah 

1. Fasilitas 

Ekonomi 

1. jumlah unit 

perdagangan 

2. jenis unit 

perdagangan  

3. kondisi unit 

perdagangan 

4. kenyamanan dan 

keamanan lokasi 

perdagangan  

Interval 

2. Fasilitas Sosial 1. kondisi pendidikan 

2. kondisi kesehatan 

Interval 

3. Fasilitas 

Kelembagaan 

1. jenis lembaga 

2. jumlah lembaga 

3. ketersediaan barang-

barang dari KUD dan 

non KUD 

4. ketersediaan 

keuangan dari bank, 

KUD dan non KUD 

5. keberadaan kelompok 

tani/nelayan 

Interval 

 Prasarana 

Transportasi 

jalan 

1. Kuantitas 2. Jumlah ruas jalan 

beraspal 

3. Panjang jalan 

beraspal 

Interval 

2. Kualitas 1. Jenis permukaan 

2. Kondisi ruas jalan 

Interval 
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3. Ketepatan 1. Tepat waktu 

2. Tepat mutu 

Interval 

4. Kemudahan 1. Waktu tempuh 

2. Jarak tempuh 

3. Aksesibilitas 

masyarakat 

Interval 

3 Kesejahteraan 

Masyarakat 

1. Pendapatan 2. Pendapatan utama 

3. Pendapatan 

sampingan 

4. Jumlah yang bekerja 

dalam 1 keluarga 

Interval 

2. Kesempatan 

usaha & kerja 

1. Kepemilikan lahan 

2. Peluang bekerja 

3. Lama kerja/hari  

Interval 

3. Pendidikan 1. Tingkat pendidikan 

kepala keluarga 

2. Tingkat pendidikan 

istri 

3. Tingkat partisipasi 

anak sekolah 

(jumlah anak yang 

sekolah) 

Interval 

4. Kesehatan 1. Pengeluaran biaya 

perobatan 

2. Frekuensi sakit 

3. Hidup sehat 

4. Fasilitas kesehatan 

Interval 

5. Rasa aman & 

nyaman 

1. Kejahatan yang 

terjadi 

2. Kecelakaan yang 

terjadi 

3. Tingkat polusi 

4. Ketersediaan RTH 

Interval 
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4.9 Model  dan Metode Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, 

yang merupakan metode statistik deskriptif dan inferensial yang digunakan 

untuk menganalisis data lebih dari dua variabel penelitian. 

 

1. Perumusan Model  

 Perumusan model dalam penelitian ini didasarkan atas pengaruh 

prasarana transportasi dalam rangka pengembangan wilayah terhadap 

kesejahteraan masyarakat pedesaan. Adapun hipotesis yang dibangun dalam 

model penelitian ini adalah: 1) Fasilitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan 

pengembangan wilayah berpengaruh signifikan terhadap prasarana 

transportasi jalan Kabupaten Deli Serdang;  2) Kuantitas, kualitas, ketepatan, 

dan kemudahan prasarana transportasi jalan berpengaruh signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat pedesaan Kabupaten Deli Serdang; dan 3) 

Kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan prasarana transportasi jalan 

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan dataran 

tinggi, rendah, dan pantai Kabupaten Deli Serdang. Hipotesis penelitian diuji 

dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Dengan analisis ini 

variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti dapat diketahui. 

Model yang digunakan untuk menguji rumusan masalah dan hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis perumusan masalah dan hipotesis 

penelitian pertama, yaitu pengembangan wilayah (fasilitas ekonomi, 

sosial, dan kelembagaan) berpengaruh signifikan terhadap prasarana 

transportasi jalan menggunakan analisis regresi berganda,yaitu: 

Y = β0 + β1Z1 + β2Z2 + β3Z3 + µ 

Keterangan:   

Y = Prasarana transportasi jalan 

Z1 = Fasilitas ekonomi 

Z2 = Fasilitas sosial 
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Z3 = Fasilitas kelembagaan 

β0  = Konstanta 

µ   = Error term 

β1… β3 = Koefisien regresi 

2. Untuk menguji dan menganalisis perumusan masalah dan hipotesis 

penelitian kedua, yaitu prasarana transportasi jalan (kuantitas, kualitas, 

ketepatan, dan kemudahan) dalam rangka pengembangan wilayah 

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan 

menggunakan analisis regresi berganda,yaitu: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + µ 

Keterangan: 

Y  =  Kesejahteraan masyarakat 

X1 =  Kuantitas  

X2 =  Kualitas  

X3 =  Ketepatan  

X4 =  Kemudahan  

β0  =  Konstanta 

µ   =  Error term 

β1… β4 = Koefisien regresi 

 

3. Untuk menguji dan menganalisis perumusan masalah dan hipotesis 

penelitian ketiga, yaitu prasarana transportasi jalan (kuantitas, kualitas, 

ketepatan, dan kemudahan) dalam rangka pengembangan wilayah 

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan 

dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran pantai menggunakan analisis 

regresi berganda, yaitu: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + µ 
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Keterangan: 

Y = Kesejahteraan masyarakat pedesaan dataran tinggi, rendah, dan 

pantai 

X1 = Kuantitas  

X2 = Kualitas  

X3 = Ketepatan  

X4 = Kemudahan  

β0  = Konstanta 

µ   = Error term 

β1… β4 = Koefisien regresi 

 

2. Syarat Regresi  

 Sehubungan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda maka data penelitian terlebih dahulu harus 

memiliki syarat regresi yaitu: 

1. Datanya interval atau rasio 

Data penelitian skala interval harus dinaikkan dulu menjadi skala interval 

2. Data berdistribusi normal 

Data harus terlebih memenuhi syarat uji asumsi klasik 

3. Untuk memprediksi diperlukan persamaan regresi linear, yang berarti 

bahwa terdapat korelasi atau hubungan garis lurus antara variabel X dan 

Y, sehingga dapat diketahui bentuk hubungan:  

X naik  Y naik / X turun Y turun  

X naik  Y turun/ X turun Y naik 
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3. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 

 Ada beberapa permasalahan yang bisa terjadi dalam model regresi 

linier, yang secara statistik permasalahan tersebut dapat mengganggu model 

yang telah ditentukan, bahkan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil 

dari persamaan yang terbentuk, maka diperlukan pengujian asumsi klasik 

yang meliputi pengujian normalitas, multikolinieritas, dan heterokedastisitas 

(Ghozali, 2006). 

 

4. Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Erlina, 

2008).  Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti bentuk 

lonceng pada diagram histogram. Uji normalitas data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian satu 

sampel menggunakan pengujian satu sisi yaitu dengan membandingkan 

probabilitas dengan tingkat signifikansi tertentu yaitu apabila nilai signifikan 

atau probabilitas < 0,05, maka distribusi data adalah tidak normal dan apabila 

nilai signifikan atau probabilitas > 0,05, maka data terdistribusi secara normal 

(Ghozali, 2006). 

 

5. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen (Erlina, 2008).  

Jika terjadi korelasi antarvariabel independen maka akan ditemukan adanya 

masalah multikolinieritas. Suatu model regresi yang baik harus tidak 

menimbulkan masalah multikolinieritas. Untuk itu diperlukan uji 

multikolinieritas terhadap setiap data variabel bebas yaitu dengan: 

1. Melihat angka collinearity statistics yang ditunjukkan oleh Nilai 

Variance Inflation Factor (VIF). Jika angka VIF < 10, maka variabel 

bebas yang ada memiliki masalah multikolinieritas (Santoso, 2002). 
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2. Melihat nilai tolerance pada output penilaian multikolinieritas yang tidak 

menunjukkan nilai > 0,1 akan memberikan kenyataan bahwa tidak terjadi 

masalah multikolinieritas. 

 

6. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED. Dasar analisisnya dapat dilihat: 

1. Jika titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit) maka identifikasi telah terjadi heterokedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu y maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

7. Pengujian Hipotesis 

Uji Koefisien Determinasi (Uji R
2
) 

 Pengujian koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu. 

Nilai R
2
 yang semakin kecil mendekati nol menunjukkan bahwa kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas, bila R
2
 semakin besar mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). 
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Uji Simultan (Uji F) 

 Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel independen 

(bebas) terhadap variabel dependen (terikat) secara simultan. Kriteria 

pengujian yang digunakan adalah jika p value < 0,05, maka Ha diterima dan 

jika p value > 0,05, maka Ha ditolak. Uji F dapat juga dilakukan dengan 

membandingkan F hitung dengan F tabel dilakukan dengan ketentuan yaitu 

apabila F hitung > F tabel (α 0,05) maka Ha diterima dan Ho ditolak, apabila 

F hitung < F tabel (α 0,05) maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hipotesis pertama : 

Ho : Fasilitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan pengembangan wilayah 

secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap prasarana 

transportasi jalan 

Ho : Fasilitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan pengembangan wilayah 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap prasarana transportasi 

jalan 

Kriteria pengambilan keputusan terhadap uji F, adalah sebagai berikut : 

Jika probabilitas < 0,05, Ha diterima, Ho ditolak 

Jika probabilitas > 0,05, Ha ditolak, Ho diterima 

 

Hipotesis kedua dan ketiga: 

Ho : kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan prasarana transportasi 

jalan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat (pendapatan, kesempatan kerja dan usaha, 

pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman). 

Ha : kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan prasarana transportasi 

jalan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat (pendapatan, kesempatan kerja, dan usaha, pendidikan, 

kesehatan, rasa aman dan nyaman). 
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Kriteria pengambilan keputusan terhadap uji F, adalah sebagai berikut: 

Jika probabilitas < 0,05, Ha diterima, Ho ditolak 

Jika probabilitas > 0,05, Ha ditolak, Ho diterima 

 

Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan 

adalah jika p value < 0,05, maka Ha diterima dan jika p value > 0,05, maka 

Ha ditolak.Uji t dapat juga dilakukan dengan membandingkan t hitung 

dengan t tabel dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila t hitung > t tabel (α 

0,05) maka Ha diterima dan Ho ditolak, apabila t hitung < t tabel (α 0,05) 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hipotesis pertama : 

Ho : Fasilitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan pengembangan wilayah 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap prasarana 

transportasi jalan 

Ho : Fasilitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan pengembangan wilayah 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap prasarana transportasi 

jalan 

Kriteria pengambilan keputusan terhadap uji F, adalah sebagai berikut : 

Jika probabilitas < 0,05, Ha diterima, Ho ditolak 

Jika probabilitas > 0,05, Ha ditolak, Ho diterima 

Hipotesis kedua dan ketiga : 

Ho : kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan prasarana transportasi 

jalan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat (pendapatan, kesempatan kerja dan usaha, pendidikan, 

kesehatan, rasa aman dan nyaman). 

Ha : kuantitas, kualitas, ketepatan dan kemudahan prasarana transportasi 

jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 
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masyarakat (pendapatan, kesempatan kerja dan usaha, pendidikan, 

kesehatan, rasa aman dan nyaman). 

Kriteria pengambilan keputusan terhadap uji F, adalah sebagai berikut : 

Jika probabilitas < 0,05, Ha diterima, Ho ditolak 

Jika probabilitas > 0,05, Ha ditolak, Ho diterima 

 

4.10 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Prasarana transportasi merupakan kondisi jalan di daerah penelitian yang 

dilihat dari kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan prasarana 

transportasi jalan. 

2. Kuantitas adalah jumlah prasarana transportasi jalan di daerah penelitian 

dengan indikator jumlah ruas jalan yang diaspal dan panjang jalan yang 

diaspal. 

3. Kualitas adalah mutu prasarana transportasi jalan di daerah penelitian 

dengan indikator jenis permukaan dan kondisi jalan. 

4. Ketepatan adalah ketepatan pembangunan prasarana transportasi jalan di 

daerah penelitian dengan indikator ketepatan waktu dan ketepatan mutu.  

5. Kemudahan adalah pembangunan prasarana transportasi jalan di daerah 

penelitian memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas 

dengan indikator jarak, lama waktu tempuh, dan aksesibilitas masyarakat. 

6. Kesejahteraan masyarakat pedesaan adalah peningkatan standar hidup 

masyarakat pedesaan yang layak, dilihat dari pendapatan, kesempatan 

usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman dan nyaman. 

7. Pendapatan adalah tingkat pendapatan masyarakat yang berasal dari 

lapangan pekerjaan pokok dan lapangan pekerjaan tambahan dalam 1 

bulan (Rp/bulan) 

8. Kesempatan usaha dan kerja adalah pembangunan prasarana transportasi 

jalan yang memberi kemudahan bagi masyarakat untuk berusaha dan 

memperoleh pekerjaan. 
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9. Pendidikan adalah tingkat pendidikan seluruh keluarga dengan indikator 

tingkat pendidikan kepala keluarga dan istri serta jumlah anak yang masih 

sekolah. 

10. Kesehatan adalah tingkat kesehatan seluruh keluarga dengan indikator 

pengeluaran biaya perobatan kepala keluarga, istri, anak, frekuensi sakit, 

hidup sehat, dan fasilitas kesehatan. 

11. Rasa aman dan nyaman adalah ketenangan masyarakat yang diukur 

dengan tingkat kejahatan, tingkat kecelakaan, tingkat polusi, dan 

ketersediaan RTH. 

12. Pengembangan wilayah adalah  peningkatan nilai manfaat wilayah bagi 

masyarakat suatu wilayah tertentu mampu menampung lebih banyak 

penghuni, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rata-rata banyak 

sarana/prasarana, barang atau jasa yang tersedia dan kegiatan usaha-usaha 

masyarakat yang meningkat, baik dalam arti jenis, intensitas, pelayanan 

maupun kualitasnya. 

13. Fasilitas ekonomi meliputi kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar 

wilayah pedesaan dengan indikator jumlah dan jenis unit perdagangan di 

wilayah penelitian. 

14. Fasilitas sosial meliputi: (1) budaya, politik dan hankam yang merupakan 

pembinaan kualitas sumber daya manusia, (2) posisi tawar (bidang 

politik), (3) budaya masyarakat pertahanan dan keamanan dengan 

indikator jumlah sarana pendidikan dan kesehatan di wilayah penelitian. 

15. Fasilitas kelembagaan meliputi kelembagaan masyarakat yang ada dalam 

pengelolaan suatu wilayah apakah kondusif atau tidak dengan indikator 

jumlah dan jenis lembaga di wilayah penelitian. 
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5.1 Karakteristik Responden Penelitian 

Kuesioner yang dibagikan sebanyak 360 eksemplar sesuai dengan jumlah 

sampel penelitian. Semua kuesioner yang dibagikan dapat terkumpul 

kembali, hal ini disebabkan pengisian kuesioner dilakukan langsung dengan 

responden penelitian sehingga tingkat pengembaliannya dapat tercapai 100%. 

Gambaran umum mengenai karakteristik responden penelitian yang diperoleh 

adalah sebagai berikut. 

 

1. Umur 

Responden penelitian umurnya sekitar 25 tahun sampai dengan lebih dari 55 

tahun seperti tertera pada Tabel 5.1. 

Distribusi responden berdasarkan atas kategori tingkat pendidikan 

adalah sangat beragam mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga 

Sarjana (S-1). Pendidikan responden yang paling dominan adalah pendidikan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 174 responden (46,1 %), diikuti 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 98 responden (27,1%), tamatan 

D-1dan D-3 sebanyak 59 responden (17,3%) dan tamatan S-1 sebanyak 29 
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responden (9,5 %). Beragamnya tingkat pendidikan responden menunjukkan 

bahwa yang menjadi responden penelitian ini telah melibatkan masyarakat 

dengan berbagai tingkatan pendidikan dan tingkat pendidikan terbanyak 

SMA (46,1%). 

 

2. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin responden penelitian umunya adalah laki-laki dan ada juga 

perempuan seperti tertera pada Tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1 Jenis Kelamin  Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah % 

1. Laki-laki 247 66.9 

2. Perempuan 113 33.1 

Jumlah 360 100 
Sumber : Data Primer diolah (2014) 

 

Distribusi responden  masyarakat berdasarkan kategori jenis kelamin 

yang paling dominan adalah laki-laki sebanyak 247 responden (66.9%), 

sedangkan perempuan sebanyak 113 responden (33.1%). Adanya responden 

perempuan menunjukkan bahwa yang menjadi responden penelitian ini telah 

melibatkan masyarakat dari gender laki-laki dan perempuan. 

 

3. Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga responden penelitian umunya adalah 2 sampai 

dengan 5 orang seperti tertera pada Tabel 5.2. 
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Tabel 5.2 Komposisi Tanggungan Keluarga Responden 

No Tanggungan Keluarga (Orang) Jumlah % 

1. 2 66 19.0 

2. 3 115 31.3 

3. 4 92 25.6 

4. 5 87 24.1 

Jumlah 360 100 
Sumber: Data Primer diolah (2014) 

 

Distribusi responden masyarakat berdasarkan kategori jumlah 

tanggungan keluarga yang paling dominan adalah 3 orang sebanyak 115 

responden (31,3%), diikuti dengan jumlah tanggungan 4 orang sebanyak 92 

responden (25,6%) dan  jumlah tanggungan 5 orang sebanyak 87 responden 

(24,1%), sedangkan jumlah tanggungan keluarga 2 orang sebanyak 66 

responden (19,0 %). Beragamnya jumlah tanggungan keluarga menunjukkan 

bahwa yang menjadi responden penelitian ini telah melibatkan masyarakat 

dengan jumlah tanggungan keluarga yang beragam, dan menggambarkan 

bahwa dalam penelitian ini melibatkan masyarakat yang memiliki jumlah 

tanggungan keluarga 2 sampai dengan 5 orang. 

 

5.2 Uji Validitas dan Realibilitas 

Pengujian  validitas instrumen dengan menggunakan software statistik, nilai 

validitas dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation. Jika 

angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik (r-hitung > r-

tabel) maka instrumen tersebut dikatakan valid, di mana nilai r-tabel untuk 

sampel sebanyak 30 responden adalah 0,361 (Sugiyono, 2002). Uji 

reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya. Secara umum suatu instrumen dikatakan bagus jika 

memiliki koefisien Cronbach’s alpha > 0,6 maka kuesioner penelitian 

tersebut dinyatakan reliabel (Sekaran, 2003). 
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a. Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Prasarana 

Transportasi Jalan 

Hasil Uji validitas dan realibilitas variabel kuantitas, kualitas, ketepatan, dan 

kemudahan prasarana transportasi jalan dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

 

Tabel 5.3 Hasil Pengujian Validitas dan Realibilitas Variabel Prasarana 

Transportasi Jalan 

Variabel 
Butir 

Pernyataan 
r-hitung r-tabel Keterangan 

Koefisien 

Alpha 

Kuantitas 

Prasarana 

Transportasi 

Jalan 

 

1 

2 

3 

4 

0,851 

0,744 

0,594 

0,784 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

0,784 

Kualitas 

Prasarana 

Transportasi 

Jalan 

 

1 

2 

3 

4 

0,874 

0,852 

0,891 

0,948 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

0,837 

Ketepatan 

Prasarana 

Transportasi 

Jalan 

 

1 

2 

3 

4 

0,832 

0,895 

0,652 

0,700 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

Valid 

Valid 

Valid 

Vali 

0,807 

Kemudahan 

Prasarana 

Transportasi 

Jalan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,897 

0,483 

0,859 

0,937 

0,808 

0,783 

0,840 

0,915 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

0,361 

0.361 

0.361 

0.361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

0,790 

Sumber: Data Primer diolah (2014) 

 

Berdasarkan atas uji validitas dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur 

pernyataan variabel kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan prasarana 

transportasi jalan dinyatakan valid, hal ini dapat dilihat bahwa r-hitung lebih  
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besar dari r-tabel. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai cronbach’s 

alpha > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian dinyatakan reliabel.   

 

b. Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Pengembangan 

Wilayah  

Hasil Uji validitas dan realibilitas variabel fasilitas ekonomi, sosial, dan 

kelembagaan pengembangan wilayah dapat dilihat pada Tabel 5.4. 

 

Tabel 5.4 Hasil Pengujian Validitas dan Realibilitas Variabel Pengembangan 

Wilayah 

Variabel 
Butir 

Pernyataan 
r-hitung r-tabel Keterangan 

Koefisien 

Alpha 

Fasilitas 

Ekonomi  

 

1 

2 

3 

4 

0,672 

0,763 

0,545 

0,752 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

0,767 

Fasilitas Sosial  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,860 

0,536 

0,717 

0,896 

0,827 

0,789 

0,833 

0,873 

0,977 

0,789 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

0,843 

Fasilitas 

Kelembagaan  

 

1 

2 

3 

4 

5 

0,786 

0,859 

0,763 

0,477 

0,632 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

0,775 

Sumber: Data Primer diolah (2014)  

Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa seluruh item 

pernyataan variabel fasilitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan 

pengembangan wilayah dinyatakan valid, hal ini dapat dilihat bahwa r-hitung 
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lebih  besar dari r-tabel. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai 

cronbach’s alpha > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian 

dinyatakan reliabel. 

 

c. Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Kesejahteraan 

Masyarakat 

Hasil Uji validitas dan realibilitas variabel pendapatan, kesempatan usaha dan 

kerja, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman dan nyaman kesejahteraan 

masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.5. 

 

Tabel 5.5 Hasil Pengujian Validitas dan Realibilitas Variabel Kesejahteraan 

Masyarakat 

Variabel 
Butir 

Pernyataan 
r-hitung r-tabel Keterangan 

Koefisien 

Alpha 

Pendapatan 1 

2 

3 

0,869 

0,833 

0,883 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

0,845 

Kesempatan 

Usaha dan 

Kerja 

1 

2 

3 

0,914 

0,967 

0,976 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

0,877 

Pendidikan 1 

2 

3 

0,904 

0,974 

0,962 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

0,876 

Kesehatan 1 

2 

3 

4 

0,833 

0,938 

0,673 

0,862 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

0,835 

Rasa Aman 

dan Nyaman 

1 

2 

3 

4 

0,880 

0,926 

0,796 

0,732 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

0,850 

Sumber: Data Primer diolah (2014)  

Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa seluruh item 

pernyataan variabel pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, 

kesehatan, rasa aman dan nyaman kesejahteraan masyarakat dinyatakan 
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valid, hal ini dapat dilihat bahwa r-hitung lebih  besar dari r-tabel. Hasil 

pengujian data menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha > 0,6. Hal ini 

menunjukkan bahwa data penelitian dinyatakan reliabel.   

 

5.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Distribusi frekuensi diperoleh dari hasil skor jawaban responden. Adapun 

dasar interprestasi terhadap skor item kuesioner dalam setiap variabel 

penelitian adalah berpedoman pada apa yang digambarkan pada Tabel  5.6 

dengan besar angka standar deviasi adalah ≤ 1,5. 

 

Tabel 5.6 Dasar Interprestasi Skor Item Kuesioner dalam Variabel Penelitian 

No Nilai Skor Item Kuesioner Interprestasi 

1 0 < NS ≤ 1 Berada pada daerah sangat 

negatif 

2 1 < NS ≤ 2 Berada pada daerah  negatif 

3 2 < NS ≤ 3 Berada pada daerah tengah-

tengah 

4 3 < NS ≤ 4 Berada pada daerah positif 

5 4 < NS ≤ 5 Berada pada daerah sangat positif 
Sumber: Arikunto (1998) 

 

a. Tanggapan Responden atas Variabel Prasarana 

Transportasi Jalan 

 Hasil analisis deskriptif terhadap data tanggapan atau jawaban 

responden (360 responden) terhadap variabel kuantitas, kualitas, ketepatan 

dan kemudahan prasarana transportasi jalan dapat dilihat pada Tabel 5.7. 

Masing-masing item kuesioner dari setiap indikator diukur rata-rata dan 

simpangan bakunya berdasarkan nilai pernyataan responden terhadap setiap 

pilihan jawaban item kuesioner. Interprestasi terhadap skor dari setiap item 

dalam setiap indikator variabel ini adalah dengan melihat rata-rata dan 

selanjutnya nilai tersebut dikonsultasikan kepada Tabel 5.7 untuk 
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menyatakan apakah seluruh indikator dalam masing-masing variabel berada 

pada daerah yang sangat positif, positif, tengah-tengah, negatif atau sangat 

negatif. 

 

Tabel 5.7 Deskripsi Tanggapan Responden atas Variabel Prasarana 

Transportasi Jalan 

No Variabel Indikator No. 

Item 

Rata-

rata 

Estandar 

Deviasi 

1 Kuantitas Jumlah ruas jalan dalam 

beraktivitas 

X1.1 3.49 0.701 

X1.2 3.32 0.779 

Panjang ruas jalan dalam 

beraktivitas 

X1.3 3.22 0.797 

X1.4 3.21 0.803 

Rata-rata  3.31 0.770 

2 Kualitas Jenis permukaan X2.1 3.51 0.668 

X2.2 3.49 0.653 

Kondisi ruas jalan X2.3 3.48 0.697 

X2.4 3.32 0.774 

Rata-rata  3.45 0.698 

3 Ketepatan Tepat waktu X1.1 3.49 0.701 

X1.2 3.32 0.775 

Tepat mutu X1.3 3.21 0.803 

X1.4 3.52 0.740 

Rata-rata  3.34 0.763 

4 Kemudahan Waktu tempuh dalam 

melakukan aktivitas 

X4.1 3.49 0.701 

X4.2 3.32 0.775 

Jarak tempuh dalam 

melakukan aktivitas  

X4.3 3.17 0.794 

X4.4 3.27 0.764 

Aksesibilitas masyarakat 

terhadap pelayanan 

prasarana transportasi 

jalan/jembatan 

X4.5 3.21 0.797 

X4.6 3.21 0.803 

X4.7 3.17 0.794 

X4.8 3.26 0.764 

Rata-rata  3.26 0.774 
Sumber: Data Primer Diolah (2014) 

 

Tabel 5.7 dapat dijelaskan bahwa secara umum tanggapan atau jawaban 

responden terhadap variabel kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan 
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prasarana transportasi jalan adalah berada pada daerah positif. Variabel 

kuantitas prasarana transportasi jalan yang terdiri atas 2 indikator yang diukur 

dengan 4 item pertanyaan memiliki nilai total rata-rata yaitu 3.31. Variabel 

kualitas prasarana transportasi jalan yang terdiri atas 2 indikator yang diukur 

dengan 4 item pertanyaan memiliki nilai total rata-rata yaitu 3.45. Variabel 

ketepatan prasarana transportasi jalan yang terdiri atas 2 indikator yang 

diukur dengan 4 item pertanyaan memiliki nilai total rata-rata yaitu 3.34. 

Variabel kemudahan prasarana transportasi jalan yang terdiri atas 3 indikator 

yang diukur dengan 8 item pertanyaan memiliki nilai total rata-rata yaitu 

3.26. Hal ini berarti bahwa tanggapan responden terhadap variabel kuantitas, 

kualitas, ketepatan, dan kemudahan prasarana transportasi jalan adalah 

berada pada daerah positif dan didukung dengan nilai rata-rata standar 

deviasi di bawah ≤ 1,5. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat 

kesepahaman pada sebagain besar responden terhadap variabel kuantitas, 

kualitas, ketepatan, dan kemudahan prasarana transportasi jalan. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa secara umum indikator-indikator variabel 

kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan prasarana transportasi jalan 

merupakan faktor penting yang berpengaruh dalam prasarana transportasi 

jalan. 

 

b. Deskripsi Tanggapan Responden atas Variabel 

Pengembangan Wilayah 

 Hasil analisis deskriptif terhadap data tanggapan atau jawaban 

responden (360 responden) terhadap variabel fasilitas ekonomi, sosial, dan 

kelembagaan pengembangan wilayah dapat dilihat pada Tabel 5.8. Masing-

masing item kuesioner dari setiap indikator diukur rata-rata dan simpangan 

bakunya berdasarkan nilai pernyataan responden terhadap setiap pilihan 

jawaban item kuesioner. Interprestasi terhadap skor dari setiap item dalam 

setiap indikator variabel ini adalah dengan melihat rata-rata dan selanjutnya 

nilai tersebut dikonsultasikan kepada Tabel 5.8 untuk menyatakan apakah 

seluruh indikator dalam masing-masing variabel berada pada daerah yang 

sangat positif, positif, tengah-tengah, negatif atau sangat negatif. 
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Tabel 5.8 dapat dijelaskan bahwa secara umum tanggapan atau jawaban 

responden terhadap variabel fasilitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan 

pengembangan wilayah adalah berada pada daerah positif. Variabel fasilitas 

ekonomi pengembangan wilayah yang terdiri atas 4 indikator yang diukur 

dengan 4 item pertanyaan memiliki nilai total rata-rata yaitu 3.34. Variabel 

fasilitas sosial pengembangan wilayah yang terdiri atas 2 indikator yang 

diukur dengan 10 item pertanyaan memiliki nilai total rata-rata yaitu 3.32. 

Variabel fasilitas kelembagaan pengembangan wilayah yang terdiri atas 5 

indikator yang diukur dengan 5 item pertanyaan memiliki nilai total rata-rata 

yaitu 3.32. Hal ini berarti bahwa tanggapan responden terhadap variabel 

fasilitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan pengembangan wilayah adalah 

berada pada daerah positif dan didukung dengan nilai rata-rata standar 

deviasi di bawah ≤ 1,5.  

 

Tabel 5.8 Deskripsi Tanggapan Responden atas Variabel Pengembangan 

Wilayah 

No Variabel Indikator No. 

Item 

Rata-

rata 

Estandar 

Deviasi 

1 Fasilitas 

ekonomi 

Jumlah unit perdagangan Z1.1 3.51 0.736 

Jenis unit perdagangan Z1.2 3.36 0.801 

Kondisi unit perdagangan Z1.3 3.25 0.808 

Kenyamanan dan 

keamanan lokasi 

perdagangan 

Z1.4 3.22 0.805 

Rata-rata  3.34 0.778 

2 Fasilitas 

sosial 

Kondisi pendidikan Z2.1 3.51 0.733 

Z2.2 3.35 0.790 

Z2.3 3.25 0.809 

Z2.4 3.22 0.803 

Z2.5 3.29 0.709 

Kondisi kesehatan Z2.6 3.48 0.683 

Z2.7 3.33 0.769 

Z2.8 3.25 0.802 

Z2.9 3.22 0.789 
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Z2.10 3.32 0.684 

Rata-rata  3.32 0.757 

3 Fasilitas 

kelembagaan 

Jenis lembaga Z3.1 3.48 0.683 

Jumlah lembaga Z3.2 3.33 0.770 

Ketersediaan barang-

barang dari KUD dan non 

KUD 

Z3.3 3.24 0.800 

Ketersediaan keuangan 

dari Bank, KUD dan Non 

KUD 

Z3.4 3.22 0.793 

Keberadaan kelompok 

tani/nelayan   

Z3.5 3.32 0.684 

 Rata-rata  3.32 0.746 
Sumber: Data Primer Diolah (2014) 

 

Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat kesepahaman pada sebagian 

besar responden terhadap variabel fasilitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan 

pengembangan wilayah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara 

umum indikator-indikator variabel fasilitas ekonomi, sosial, dan 

kelembagaan pengembangan wilayah merupakan faktor penting yang 

berpengaruh dalam pengembangan wilayah. 

 

c. Deskripsi Tanggapan `Responden atas Variabel 

Kesejahteraan Masyarakat 

 Hasil analisis deskriptif terhadap data tanggapan atau jawaban 

responden (360 responden) terhadap variabel pendapatan, kesempatan usaha 

dan kerja, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman kesejahteraan 

masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.9. Masing-masing item kuesioner dari 

setiap indikator diukur rata-rata dan simpangan bakunya berdasarkan nilai 

pernyataan responden terhadap setiap pilihan jawaban item kuesioner. 

Interprestasi terhadap skor dari setiap item dalam setiap indikator variabel ini 

adalah dengan melihat rata-rata dan selanjutnya nilai tersebut dikonsultasikan 

kepada Tabel 5.8 untuk menyatakan apakah seluruh indikator dalam masing-
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masing variabel berada pada daerah yang sangat positif, positif, tengah-

tengah, negatif atau sangat negatif. 

Tabel 5.9 dapat dijelaskan bahwa secara umum tanggapan atau jawaban 

responden terhadap variabel pendapatan kesejahteraan masyarakat adalah 

berada pada daerah positif. Variabel pendapatan kesejahteraan masyarakat 

yang terdiri atas 3 indikator yang diukur dengan 3 item pertanyaan memiliki 

nilai total rata-rata yaitu 3.33. Variabel kesempatan usaha dan kerja 

kesejahteraan masyarakat yang terdiri atas 3 indikator yang diukur dengan 3 

item pertanyaan memiliki nilai total rata-rata yaitu 3.37. Variabel pendidikan 

kesejahteraan masyarakat yang terdiri atas 3 indikator yang diukur dengan 3 

item pertanyaan memiliki nilai total rata-rata yaitu 3.28. Variabel kesehatan 

kesejahteraan masyarakat yang terdiri atas 4 indikator yang diukur dengan 4 

item pertanyaan memiliki nilai total rata-rata yaitu 3.26. Variabel rasa aman 

dan nyaman kesejahteraan masyarakat yang terdiri atas 4 indikator yang 

diukur dengan 4 item pertanyaan memiliki nilai total rata-rata yaitu 3.29. Hal 

ini berarti bahwa tanggapan responden terhadap variabel ini adalah berada 

pada daerah positif dan didukung dengan nilai rata-rata standar deviasi di 

bawah ≤ 1,5.  

 

Tabel 5.9 Deskripsi Tanggapan Responden atas Variabel Kesejahteraan 

Masyarakat 

No Variabel Indikator No. 

Item 

Rata-

rata 

Standar 

Deviasi 

1 Pendapatan Pendapatan utama Y1.1 3.52 0.732 

Pendapatan sampingan Y1.2 3.36 0.792 

Jumlah orang yang bekerja Y1.3 3.25 0.804 

Rata-rata  3.38 0.776 

2 Kesempatan 

Usaha dan 

Kerja 

Kepemilikan lahan Y2.1 3.51 0.708 

Peluang pekerjaan Y2.2 3.35 0.770 

Lama kerja per hari  Y2.3 3.25 0.804 

 Rata-rata  3.37 0.761 

3 Pendidikan Tingkat pendidikan kepala 

keluarga dan istri 
Y3.1 3.36 0.793 
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Tingkat pendidikan anak 

yang masih sekolah 
Y3.2 3.26 0.811 

Jumlah anak yang masih 

sekolah 
Y3.3 3.22 0.805 

Rata-rata  3.28 0.803 

4 Kesehatan Biaya perobatan kepala 

keluarga, istri, dan anggota 

keluarga 

Y4.1 3.35 0.799 

Frekuensi sakit Y4.2 3.25 0.810 

Hidup sehat Y4.3 3.22 0.798 

Fasilitas kesehatan Y4.4 3.22 0.798 

Rata-rata  3.26 0.801 

5 Rasa Aman 

dan 

Nyaman 

Tingkat kejahatan Y5.1 3.34 0.799 

Tingkat kecelakaan Y5.2 3.36 0.793 

Tingkat polusi Y5.3 3.25 0.804 

Ketersediaan RTH Y5.4 3.22 0.798 

Rata-rata  3.29 0.779 
Sumber: Data Primer Diolah (2014) 

 

Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat kesepahaman pada sebagian 

besar responden terhadap variabel pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, 

pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara umum indikator-indikator  

variabel pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, 

rasa aman dan nyaman kesejahteraan masyarakat merupakan faktor penting 

yang berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat. 

 

5.4 Analisis Faktor Kesejahteraan Masyarakat 

Analisis faktor merupakan, dengan menitik beratkan pada data yang 

mempunyai hubungan yang sangat erat secara bersama-sama pada segugusan 

variabel, tanpa membedakan antara variabel tergantung atau variabel endogen 

Y dan variabel bebas atau variabel eksogen X, cara ini disebut sebagai 

metode antarketergantungan (independence methods). Analisis faktor dapat 

pula dipandang sebagai perluasan dari teknik analisis komponen utama. 
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Kedua analisis analisis faktor dan analisis komponen utama tersebut 

merupakan teknik analisis yang menjelaskan struktur hubungan di antara 

banyak variabel antarketergantungan dalam suatu sistem konkret yang sering 

dinyatakan dengan keeratan hubungan. Untuk studi ketergantungan di antara 

variabel-variabel dapat dipergunakan analisis faktor selain analisis komponen 

utama. Analisis faktor atau analisis komponen utama merupakan salah satu 

teknik analisis ketergantungan yang sangat populer dan telah dipergunakan 

secara luas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, 

seorang peneliti harus memperhatikan struktur hubungan secara keseluruhan 

di antara variabel-variabel yang mencirikan objek-objek atau individu-

individu atau variabel-variabel atau item-item atau dimensi-dimensi 

pengamatan yang akan membentuk faktor atau variabel laten atau kontruks. 

Suatu penelitian yang ingin mengetahui faktor apa saja yang 

sebenarnya yang termasuk dalam kesejahteraan masyarakat. Untuk itu 

dilakukan penelitian dan responden diminta pendapatnya mengenai bagian 

dari kesejahteraan masyarakat seperti: pendapatan, kesempatan usaha dan 

kerja, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman. Hasil output komputer 

dapat dilihat pada Tabel 5.10. 

Angka KMO-MSA (Kaiser-Meyer-Olkin and Measure of Sampling 

Adequacy) berkisar antara 0 sampai dengan 1 yang menunjukkan apakah 

sampel bisa dianalisis lebih lanjut atau tidak. 

 

Tabel 5.10 KMO and Bartlett’s Test 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.891 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2090.006 

Df 10 

Sig. .000 

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2014) 
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Apabila nilai KMO-MSA sama dan lebih besar dari setengah dan 

dengan nilai signifikan (sig) atau peluang (p) lebih kecil dari setengah; maka 

dikatakan bahwa item-item yang dianalisis dalam analisis faktor sudah layak 

untuk difaktorkan. Tabel 5,26 di atas didapatkan nilai Kaiser-Meyer-Olkin-

Measure of Sampling Adequacy sebasar 0,891 dengan nilai sig atau peluang 

(p) = 0,000. Ternyata dari Tabel 5.12 nilai KMO-MSA > 0,5 dan dengan nilai 

peluang (p) < 0,05. Sebagai kriteria umum apabila tingkat kemaknaan yaitu p 

< 0,05 dan angka KMO-MSA > 0,5; sehingga analisis faktor yang dilakukan 

menunjukkan sampel tersebut layak untuk difaktorkan dan faktornya dapat 

dianalisis lebih lanjut.  

 

Tabel 5.11 Anti Image Matrices 

Anti-image Matrices 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

Anti-image 

Correlation 

Y1 .886
a
 -.509 -.211 -.078 .133 

Y2 -.509 .856
a
 -.165 -.411 -.181 

Y3 -.211 -.165 .903
a
 -.362 -.317 

Y4 -.078 -.411 -.362 .895
a
 -.162 

Y5 .133 -.181 -.317 -.162 .926
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy (MSA) 

 

Kemudian jika perhatikan dari Tabel 5.11 berikut di mana nilai 

matriks anti image correlation, khususnya nilai pada angka koefisien korelasi 

yang berada pada off diagonal (nilai yang ditebalkan). Apabila nilai matriks 

anti image correlation lebih kecil dari setengah, maka variabel tersebut harus 

dikeluarkan atau dieliminasi dari analisis faktor. Perhatikan nilai yang diberi 

tanda dengan a atau yang ditebalkan. 

Apabila nilai anti image correlation lebih kecil dari setengah, maka 

variabel tersebut tidak layak dianalisis lebih lanjut. Dari hasil analisis faktor 
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menunjukkan semua variabel layak dianalisis lebih lanjut karena lebih besar 

dari setengah. 

 

5.5 Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan di 

Kabupaten Deli Serdang 

Kondisi panjang jalan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2010 mencapai 

3.570,230 km dan pada tahun 2011 menjadi 3.670,230 km, yang terbagi atas 

jalan negara sepanjang 109,410 km, jalan provinsi sepanjang 187,880 km, 

dan jalan kabupaten sepanjang 3.372,940 km sedangkan panjang jalan 

berdasarkan kondisi baik pada tahun 2010 sepanjang 2.438.750 km 

meningkat menjadi 2.532,682 km (2011), kondisi sedang (2010) sepanjang 

1037.390 km meningkat menjadi 1050.826 km (2011), sedangkan kondisi 

rusak 94.09 km (2010) turun menjadi 85.722 km (2011), untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 5.12. 

 

Tabel 5.12 Kondisi Jalan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2012 
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Kondisi ini memperlihatkan adanya perkembangan pembangunan 

infrastruktur jalan di Kabupaten Deli Serdang yang diharapkan dapat 

mendorong perekonomian Deli Serdang di masa mendatang. Selain kondisi 

jalan kabupaten yang sudah mengalami perkembangan setiap tahunnya, 

kondisi jalan desa juga telah mendapat perhatian khusus Pemerintah 

Kabupaten Deli Serdang. Kondisi jalan desa juga telah mendapat perhatian 

khusus pada Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang pada tahun 

2012. Di mana pada akhir tahun 2010 yang lalu panjang jalan desa di 

Kabupaten Deli Serdang mencapai 3.100 km. Pada tahun 2012, Dinas 

Pekerjaan Umum melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 100,00 km. 

Pembangunan jalan desa ini dimaksudkan agar di tahun-tahun mendatang 

panjang jalan kabupaten akan mengalami pertambahan panjang akibat dari 

pengangkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten. 

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 

dalam bidang transportasi antara lain: 1) Tingkat kerusakan pada jaringan 

jalan kabupaten maupun jalan-jalan pedesaan cukup tinggi; 2) Belum 

optimalnya pelayanan jaringan jalan fungsi lokal baik mutu maupun dalam 

konteks pelayanan intermoda untuk menjamin efisiensi pelayanan 

transportasi; 3)  Masih kurangnya kesadaran pengguna jasa angkutan barang 

yang melintasi ruas jalan dengan melebihi tonase yang diizinkan; 4) 

Meningkatnya volume lalu lintas kendaraan tidak diimbangi dengan 

penambahan ruas jalan ataupun peningkatan kelas jalan; 5) Masih rendahnya 

profesionalisme pelaku jasa-jasa konstruksi di bidang jalan dan jembatan; 6)  

Permasalahan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan 

jembatan antara lain; tingginya spekulasi harga tanah pada saat pembebasan 

lahan, serta belum jelasnya status kepemilikan lahan; 7) Belum optimalnya 

usaha/fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemeliharaan secara 

swadaya terhadap hasil kegiatan fisik baik berupa jalan dan jembatan. 
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5.6 Karakteristik Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan di 

Kabupaten Deli Serdang 

Kondisi alamiah dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik. 

Hubungan inilah yang mengakibatkan manusia memiliki karakteristik 

berbeda-beda di setiap wilayahnya. Aktivitas penduduk di Kabupaten Deli 

Serdang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis terutama kondisi fisiknya. 

Kondisi geografis fisik tersebut meliputi kondisi iklim, topografi, jenis, dan 

kualitas tanah, serta kondisi perairan. 

1. Kehidupan di daerah pesisir Kabupaten Deli Serdang bekerja sebagai 

nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan dan pertanian. Penduduk 

memilih mata pencaharian mereka sesuai dengan ketersediaan yang 

terkandung di alam. Sebagian besar penduduk memilih bekerja sebagai 

nelayan dibandingkan bercocok tanam, hal ini disebabkan kondisi tanah 

yang kurang baik untuk dimanfaatkan untuk bercocok tanam sebagai 

mata pencaharian sampingan. Daerah pesisir merupakan tempat wisata 

juga merupakan alternatif masyarakat kawasan pesisir Kabupaten Deli 

Serdang untuk bekerja sebagai penjual jasa. Aktivitas lain dari penduduk 

di daerah pesisir Kabupaten Deli Serdang adalah perikanan. Perikanan ini 

diusahakan dalam bentuk kolam luas yang disebut tambak. Ikan yang 

banyak dibudidayakan pada tambak adalah ikan yang bernilai tinggi, 

seperti bawal, bandeng, dan lobster. 

2. Kehidupan di daerah dataran rendah Kabupaten Deli Serdang bekerja 

pada sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lain. Selain itu 

sektor-sektor lain biasanya lebih cepat berkembang seperti transportasi, 

industri, dan perdagangan. 

3. Kehidupan daerah dataran tinggi Kabupaten Deli Serdang umumnya 

bekerja dalam sektor pertanian terutama perladangan. Relief daratan 

dengan banyak pegunungan dan perbukitan memiliki udara yang subur 

dan udara yang sejuk sehingga sangat diminati penduduk yang kegiatan 

utamanya di bidang pertanian. Sebagian besar penduduk Kabupaten Deli 

Serdang masih banyak yang tergantung pada alam dan memanfaatkan 
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hasil dari alam. Selain itu, daratan tinggi juga dimanfaatkan masyarakat 

untuk bekerja di sektor jasa dengan memanfaatkan potensi dataran tinggi 

sebagai objek wisata. 

 

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan antara 

lain: 1) Menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang 

pendidikan menengah, hal ini antara lain dikarenakan keterbatasan ekonomi 

dan lebih memilih untuk bekerja; 2)  Kualitas dan kuantitas pendidikan dasar 

masih rendah, antara lain disebabkan persentasi kualifikasi pendidikan guru 

S-1 masih rendah; 3) Sarana dan prasarana pendukung pendidikan dasar dan 

menengah masih terbatas antara lain laboratorium IPA, bahasa, dan 

komputer; dan 4)  Masih rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan 

informal dan minat baca.  

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, antara 

lain: 1)  Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan; 

2) Kurangnya sarana dan peralatan untuk Kesehatan Ibu dan Anak; 3)  Masih 

rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam penanganan 

kesehatan ibu; 4)  Pengetahuan masyarakat terhadap sistem rujukan dari unit 

pelayanan dasar (puskesmas) belum sepenuhnya dipahami: 5) Kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang pola makan sehat dan bersih (PHBS); 6)  

Masih terbatasnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terutama 

masyarakat miskin; 7)  Kurangnya sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan 

yang berkualitas; 8) Kurang akuratnya data Gakin sehingga pelayanan 

Askeskin bagi masyarakat tidak mencapai target; dan 9) Masih terbatasnya 

rasio tenaga medis serta tenaga paramedis dengan cakupan wilayah 

pelayanan. 
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5.7 Analisis Hipotesis 

a. Pengaruh Pengembangan Wilayah terhadap Prasarana 

Transportasi Jalan 

Hasil uji regresi berganda prasarana transportasi jalan yang disebabkan 

pengaruh pengembangan wilayah yang meliputi fasilitas ekonomi, fasilitas 

sosial, dan fasilitas kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 5.13. 

Tabel 5.13 Hasil Analisis Regresi Berganda 

  Koefisien t-hitung Prob. 

1 (Constant) -.662 -.285 .776 

Fasilitas ekonomi .948 6.668 .000 

Fasilitas sosial 1.230 11.128 .000 

Fasilitas Kelembagaan 1.028 4.875 .000 

R2             =  0,769  

Prob. F      =  0,000 

   

 

Tabel 5.13 dapat dijelaskan bahwa nilai R Square prasarana 

transportasi jalan adalah 0,769, hal ini berarti 76,9 persen prasarana 

transportasi jalan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen 

pengembangan wilayah di atas (fasilitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan), 

sedangkan sisanya yaitu 23,1 persen dijelaskan oleh pengaruh yang lain yang 

tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Tingkat probabilitas uji simultan 

(uji F) < α = 0,05, dan tingkat probabilitas uji parsial (uji t) menunjukkan 

dimensi fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, dan fasilitas kelembagaan 

pengembangan wilayah lebih rendah dari α = 0,05, maka terima hipotesis Ha. 

Hasil ini menunjukkan baik secara simultan maupun secara parsial dimensi 

fasilitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan pengembangan wilayah 

berpengaruh positif signifikan terhadap prasarana transportasi jalan. 
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b. Pengaruh Prasarana Transportasi Jalan dalam Rangka 

Pengembangan Wilayah terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Kabupaten Deli Serdang 

 

i. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( R
2
 ) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model 

regresi yang dapat lihat dari nilai R square. Untuk mengetahui nilai R square 

pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, rasa aman 

dan nyaman masyarakat yang disebabkan pengaruh prasarana transportasi 

jalan yang meliputi kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan dapat 

dilihat melalui besarnya koefisien determinasi. 

 

Tabel 5.13 Koefisien Determinasi Pengaruh Prasarana Transportasi Jalan 

terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang 

No 

Variabel Dependen 

 R R square 

Adjusted R 

square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 Kesejahteraan Masyarakat (Y) .828
a
 .686 .682 4.42063 

2 Pendapatan (Y1) .755
a
 .570 .565 1.15693 

3 Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) .766
a
 .587 .582 1.08755 

4 Pendidikan (Y3) .818
a
 .670 .666 .97386 

5 Kesehatan (Y4) .851
a
 .724 .720 .82364 

6 Rasa Aman & Nyaman (Y5) .679
a
 .461 .455 1.35244 

a. Predictors: (Constant), kemudahan, kuantitas, kualitas, ketepatan 

Sumber: Data Primer, diolah (2014) 

 

Tabel 5.13 dapat dijelaskan bahwa nilai R square kesejahteraan 

masyarakat  adalah 0,686, hal ini berarti 68,6 persen kesejahteraan 

masyarakat dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen prasarana 

transportasi jalan di atas (kuantitas, kualitas ketepatan, dan kemudahan), 

sedangkan sisanya yaitu 21,4 persen dijelaskan oleh pengaruh lain yang tidak 

diikutsertakan dalam penelitian ini. 
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Nilai R square pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, 

kesehatan kesejahteraan masyarakat berada di atas 50 persen sedangkan rasa 

aman dan masyarakat di bawah 50 persen. Hal ini berarti pendapatan, 

kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman 

kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen 

prasarana transportasi jalan di atas (kuantitas, kualitas ketepatan, dan 

kemudahan), sedangkan sisanya dijelaskan oleh pengaruh lain yang tidak 

diikutsertakan dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan 

prasarana transportasi jalan dengan kesehatan masyarakat lebih kuat karena 

memiliki nilai R square lebih besar dibanding pendapatan, kesempatan usaha 

dan kerja, pendidikan, dan rasa aman dari kesejahteraan masyarakat. 

 

ii. Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen prasarana transportasi jalan secara bersama-sama atau simultan 

mempengaruhi variabel dependen kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.14. 

 

Tabel 5.14 Hasil Uji Simultan Pengaruh Prasarana Transportasi Jalan 

terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang 

No  

Nilai 

F-hitung 

Nilai 

F-tabel 

Nilai 

Prob. 

1 Kesejahteraan Masyarakat (Y) 193.475 2,39 .000
a
 

2 Pendapatan  (Y1) 117.450 2,39 .000
a
 

3 Kesempatan Usaha dan Kerja (Y2) 125.928 2,39 .000
a
 

4 Pendidikan (Y3) 180.122 2,39 .000
a
 

5 Kesehatan (Y4) 232.273 2,39 .000
a
 

6 Rasa Aman dan Nyaman (Y5) 75.933 2,39 .000
a
 

Sumber: Data Primer, diolah (2014) 
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Berdasarkan hipotesis dan kriteria pengambilan keputusan di atas  

maka Tabel 5.14 dapat diinterpretasikan bahwa nilai F-hitung kesejahteraan 

masyarakat, pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, 

rasa aman dan nyaman lebih besar dari pada F tabelnya dengan tingkat 

probabilitas lebih rendah dari α = 0,05, yang berarti Ha diterima. 

 

iii. Hasil Uji Parsial (Uji-t) 

Pada uji statistik secara parsial dengan nilai t kritis (critical value) pada df = 

(n-k), di mana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel 

independen termasuk konstanta. Untuk menguji koefisian regresi parsial 

secara individu dari masing-masing variabel bebas dapat dilihat pada Tabel 

5.15. 

Tabel 5.15 Hasil Uji Statistik-t Pengaruh Prasarana Transportasi Jalan 

terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang 

 
No 

 

Variabel 

Independen 

Prasarana 
transportasi 

jalan 

 

Variabel Dependen Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan 

Masyarakat  

(Y) Pendapatan 
(Y1) 

Kesempatan 

Usaha dan 

kerja 
(Y2) 

Pendidikan 
(Y3) 

Kesehatan 
(Y4) 

Rasa Aman 

dan Nyaman 
(Y5) 

T Prob t Prob t Prob t Prob T Prob t Prob 

1 (Constant) -8.217 .000 -5.402 .000 -6.444 .000 -10.267 .000 -8.758 .000 -4.329 .000 

 Kuantitas (X1) 8.286 .000 10.180 .000 7.311 .000 7.163 .000 7.514 .000 2.762 .006 

 Kualitas (X2) 8.605 .000 6.444 .000 6.426 .000 8.616 .000 6.375 .000 7.361 .000 

 Ketepatan (X3) -3.351 .001 -4.857 .000 -4.386 .000 -2.905 .004 -.449 .654 -.906 .366 

 Kemudahan (X4) 9.136 .000 4.402 .000 7.874 .000 9.176 .000 12.397 .000 5.609 .000 

Sumber: Data Primer, diolah (2014) 

Ket. : t tabel =1,1960 

 

Berdasarkan hipotesis dan kriteria pengambilan keputusan maka Tabel 

5.15 dapat diinterpretasikan, sebagai berikut: 

1. Prasarana transportasi jalan dengan dimensi kuantitas, kualitas, ketepatan, 

dan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 
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masyarakat. Kuantitas, kualitas, dan kemudahan berpengaruh positif 

signifikan sedangkan dimensi ketepatan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan. 

2. Prasarana transportasi jalan dengan dimensi kuantitas, kualitas, ketepatan 

dan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap dimensi pendapatan, 

kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan 

nyaman kesejahteraan masyarakat. Dimensi kuantitas, kualitas, dan 

kemudahan prasarana transportasi jalan berpengaruh positif signifikan 

terhadap dimensi pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, 

kesehatan, rasa aman dan nyaman kesejahteraan masyarakat perdesaan. 

Dimensi ketepatan berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan, 

kesempatan usaha dan kerja, dan pendidikan, sedangkan dimensi 

ketepatan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kesehatan, 

rasa aman dan nyaman kesejahteraan masyarakat. 

 

c. Pengaruh Prasarana Transportasi Jalan dalam Rangka 

Pengembangan Wilayah terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Dataran Tinggi, Rendah, dan Pantai 

Kabupaten Deli  Serdang 

Prasarana transportasi jalan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat (pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, 

rasa aman dan nyaman) perdesaan dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran 

pantai. Variabel kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan prasarana 

transportasi jalan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat 

dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran pantai, kecuali variabel kuantitas 

berpengaruh positif tidak signifikan pada dataran pantai. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 5.16. 
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Tabel 5.16 Hasil Signifikan Pengaruh Prasarana Transportasi Jalan terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Dataran Tinggi, Rendah, dan Pantai 

Kabupaten Deli Serdang 

No Variabel Dependen Uji F 

Uji t 

Kuantitas 

(X1) 

Kualitas 

(X2) 

Ketepatan 

(X3) 

Kemudahan 

(X4) 

Dataran Tinggi 

1 Kesejahteraan Masyarakat  (Y) S (+) S (+) S (+) S (-) S (+) 

2 Pendapatan (Y1) S (+) S (+) S (+)  S (-) NS (+) 

3 Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) S (+) S (+) S (+) S (-) S (+) 

4 Pendidikan (Y3) S (+) S (+) S (+) S (-) S (+) 

5 Kesehatan (Y4) S (+) S (+) S (+) S (-) S (+) 

6 Rasa aman & nyaman  (Y5) S (+) S (+) S (+) NS (-) S (+) 

Dataran Rendah 

1 Kesejahteraan Masyarakat  (Y) S (+) S (+) S (+) S (+) S (+) 

2 Pendapatan (Y1) S (+) S (+) S (+)  S (+) S (+) 

3 Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) S (+) S (+) S (+) NS (+) S (+) 

4 Pendidikan (Y3) S (+) S (+) S (+) S (+) S (+) 

5 Kesehatan (Y4) S (+) S (+) S (+) S (+) S (+) 

6 Rasa aman & nyaman  (Y5) S (+) S (+) S (+) NS (+) S (+) 

Dataran Pantai 

1 Kesejahteraan Masyarakat  (Y) S (+) NS (+) S (+) S (+) S (+) 

2 Pendapatan (Y1) S (+) S (+) S (+)  NS (+) S (+) 

3 Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) S (+) NS (+) S (+) NS (+) S (+) 

4 Pendidikan (Y3) S (+) S (+) S (+) NS (+) S (+) 

5 Kesehatan (Y4) S (+) NS (+) S (+) S (+) S (+) 

6 Rasa aman & nyaman  (Y5) S (+) NS (-) S (+) S (+) S (+) 

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2014) 

Ket:  S = Signifikan       NS = Non signifikan  (+) = positif      (-) = negatif 

 

Variabel kuantitas prasarana transportasi jalan berpengaruh positif 

signifikan terhadap variabel pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, 

pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman kesejahteraan masyarakat 
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dataran tinggi dan dataran rendah, sedangkan pada dataran pantai 

menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan hanya pada variabel 

pendapatan dan pendidikan. Variabel kualitas prasarana transportasi jalan 

berpengaruh posititf signifikan terhadap variabel pendapatan, kesempatan 

usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman kesejahteraan 

masyarakat dataran tinggi, rendah, dan pantai. Variabel ketepatan prasarana 

transportasi jalan berpengaruh positif terhadap variabel pendapatan, 

kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman 

kesejahteraan masyarakat dataran rendah dan dataran pantai, sedangkan pada 

dataran tinggi menunjukkan adanya pengaruh negatif. Variabel kemudahan 

prasarana transportasi jalan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, rasa aman 

dan nyaman kesejahteraan masyarakat dataran rendah dan dataran pantai, 

sedangkan pada dataran tinggi menunjukkan adanya pengaruh positif hanya 

pada variabel pendapatan. 
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PEMBAHASAN 

 

 

6.1 Pembahasan Hasil Penelitian 

Distribusi umur responden yang paling besar terdapat pada umur antara 

36-40 tahun sebanyak 85 responden (23,1 %), distribusi umur antara 31-35 

tahun sebanyak 74 responden (20,0 %), distribusi umur antara 25-30 tahun 

sebanyak 72 responden (19,5 %), dan distribusi umur 41-45 tahun sebanyak 

56 responden (15,3 %). Sedangkan distribusi umur antara 46-50 tahun dan 

distribusi umur 50-55 tahun masing-masing 38 responden (11,3 %) dan 35 

responden (10,8 %). Beragamnya umur responden menunjukkan bahwa yang 

menjadi responden penelitian ini telah melibatkan masyarakat dan berbagai 

tingkatan umur, yang terbesar 36-40 (23,1 %) dan merupakan potensi untuk 

maju. 

Distribusi responden berdasarkan atas kategori tingkat pendidikan 

adalah sangat beragam mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga 

Sarjana (S-1). Pendidikan responden yang paling dominan adalah pendidikan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 174 responden (46,1 %), diikuti 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 98 responden (27,1 %), tamatan 

D-1 dan D-3 sebanyak 59 responden (17,3 %) dan tamatan S-1 sebanyak 29 

responden (9,5 %). Beragamnya tingkat pendidikan responden menunjukkan 
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bahwa yang menjadi responden penelitian ini telah melibatkan masyarakat 

dan berbagai tingkatan pendidikan, tingkatan yang terbesar adalah SMA 

(46,1 %). 

 

1. Pengaruh Pengembangan Wilayah terhadap Prasarana 

Transportasi Jalan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengembangan 

wilayah terhadap prasarana transportasi jalan perdesaan Kabupaten Deli 

Serdang. Untuk tujuan tersebut telah dirumuskan pertanyaan utama yaitu 

apakah pengembangan wilayah berpengaruh terhadap prasarana transportasi 

jalan pedesaan Kabupaten Deli Serdang. Rangkuman hasil penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 6.1. 

 

Tabel 6.1 Rangkuman Hasil Pengaruh Pengembangan Wilayah terhadap 

Prasarana Transportasi Jalan Perdesaan Kabupaten Deli Serdang 

 Dimensi Variabel Koefisien t-hitung Prob. 

1 (Constant) -.662 -.285 .776 

Fasilitas ekonomi .948 6.668 .000 

Fasilitas sosial 1.230 11.128 .000 

Fasilitas Kelembagaan 1.028 4.875 .000 

R2             = 0,769  

Prob. F      = 0,000 

   

Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2014 

 

 

Berdasarkan atas hasil penelitian seperti terlihat pada Tabel 6.1 

menunjukkan bahwa pengembangan wilayah yang diuji untuk menjawab 

pertanyaan pertama terbukti berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat 

pedesaan Kabupaten Deli Serdang. Hal ini berarti bahwa variabel 

pengembangan wilayah merupakan faktor penting dalam merencanakan 

prasarana transportasi jalan pedesaan. Temuan baru dalam pengujian untuk 
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menjawab pertanyaan pertama ini adalah ketiga dimensi variabel 

pengembangan wilayah yang diteliti yaitu fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, 

dan fasilitas kelembagaan pengembangan wilayah terbukti berpengaruh 

positif signifikan terhadap prasarana transportasi jalan pedesaan. Selain itu, 

sesuatu yang baru dalam pengujian untuk menjawab pertanyaan pertama ini 

adalah teridentifikasi sejumlah dimensi variabel yang berpengaruh positif 

terhadap prasarana transportasi jalan perdesaan. Pengaruh ketiga dimensi 

variabel pengembangan wilayah terhadap prasarana transportasi jalan 

perdesaan yang didukung oleh data empiris berdampak pada prasarana 

transportasi jalan perdesaan. 

Pengembangan wilayah merupakan pemanfaatan ruang yang dilakukan 

oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan bersama-

sama atau sendiri-sendiri untuk kemajuan dan pengembangan wilayah. 

Pemerintah berperan dalam membuka akses jalan bagi masyarakat suatu 

wilayah agar dapat berinteraksi dengan wilayah lain. Jalan merupakan akses 

sarana transportasi dari suatu wilayah ke wilayah lain. Swasta berperan dalam 

membuka usaha baik itu sektor industri, perdagangan, dan jasa. Masyarakat 

berperan dalam membuka usaha sendiri dan menjual hasil pertaniannya. 

Wilayah yang terisolasi dapat menyebabkan masyarakat sulit melakukan 

akses ke sarana pendidikan, kesehatan, dan aktivitas perekonomian. Akibat 

wilayah terisolasi itu juga menyebabkan  masyarakat membutuhkan waktu 

dan jarak yang lebih lama dalam melakukan aktivitas dan masyarakat harus 

mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam beraktivitas. Sirojuzilam (2005) 

mengemukakan pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai arti 

peningkatan nilai manfaat wilayah bagi masyarakat suatu wilayah tertentu 

mampu menampung lebih banyak penghuni, dengan tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang rata-rata banyak sarana/prasarana, barang atau jasa yang 

tersedia dan kegiatan usaha-usaha masyarakat yang meningkat, baik dalam 

arti jenis, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya. 

Melalui penelitian ini dapat dibangun dan dihasilkan sebuah model 

untuk mengetahui apakah variabel pengembangan wilayah, seperti fasilitas 

ekonomi (FE), fasilitas sosial (FS), dan fasilitas kelembagaan (FK) di suatu 

wilayah dapat dimanfaatkan untuk peningkatan prasarana transportasi jalan 
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(PTJ). Model dimaksud adalah prasarana transportasi jalan dapat 

ditingkatkan atau dipengaruhi oleh pengembangan wilayah. Model 

Matematis Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan dengan 

Pengembangan Wilayah: 

PTJ=a+FE+FS+FK+e ……………………………………..(1) 

Berdasarkan model di atas dapat dikatakan bahwa apabila prasarana 

transportasi jalan pedesaan ingin ditingkatkan maka fasilitas ekonomi, sosial, 

dan kelembagaan pengembangan wilayah harus dioptimalkan. Kedudukan 

ketiga variabel pengembangan wilayah dalam kaitannya dengan prasarana 

transportasi jalan pedesaan dapat digambarkan seperti terlihat pada Gambar 

6.1. 

 

 

 

Gambar 6.1 Tiga Faktor Pengembangan Wilayah Berperan dalam Prasarana 

Transportasi Jalan 

 

Gambar 6.1 menunjukkan bahwa ada tiga faktor seperti fasilitas 

ekonomi, sosial, dan kelembagaan pengembangan wilayah yang berperan 

dalam prasarana transportasi jalan perdesaan. Ketiga faktor tersebut 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya 

Pengembangan 
Wilayah 

Ekonomi 

Sosial Kelembagaan 

Prasarana Transportasi Jalan 
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pemanfaatan pengembangan wilayah untuk meningkatkan prasarana 

transportasi jalan. 

 

i. Pengaruh Prasarana Transportasi dalam Rangka 

Pengembangan Wilayah terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Kabupaten Deli Serdang 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh prasarana 

transportasi jalan terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan Kabupaten 

Deli Serdang. Untuk tujuan tersebut telah dirumuskan pertanyaan utama yaitu 

apakah prasarana transportasi jalan berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat pedesaan Kabupaten Deli Serdang. Rangkuman hasil penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 6.2 dan Gambar 6.2. 

Tabel 6.2 Rangkuman Hasil Pengaruh Prasarana Transportasi terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Kabupaten Deli Serdang 

No Variabel Dependen Uji F Uji t 

 

  

Kuantitas 

(X1) 

Kualitas 

(X2) 

Ketepatan 

(X3) 

Kemudahan 

(X4) 

1 Kesejahteraan Masyarakat  (Y) S (+) S (+) S (+) S (-) S (+) 

2 Pendapatan (Y1) S (+) S (+) S (+)  S (-) S (+) 

3 Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) S (+) S (+) S (+) S (-) S (+) 

4 Pendidikan (Y3) S (+) S (+) S (+) S (-) S (+) 

5 Kesehatan (Y4) S (+) S (+) S (+) NS (-) S (+) 

6 Rasa aman & nyaman  (Y5) S (+) S (+) S (+) NS (-) S (+) 

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2014) 

Ket:  S = Signifikan       NS = Non signifikan  (+) = positif      (-) = negatif 

 

Berdasarkan hasil penelitian seperti terlihat pada Tabel 6.2 dan Gambar 

6.2 menunjukkan bahwa prasarana transportasi jalan yang diuji untuk 

menjawab pertanyaan kedua terbukti berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat pedesaan Kabupaten Deli Serdang. Hal ini berarti bahwa 

prasarana transportasi jalan merupakan faktor penting dalam merencanakan 

kesejahteraan masyarakat pedesaan agar optimalisasi tujuan penyediaan 

pelayanan publik bagi masyarakat dapat tercapai. Temuan penelitian ini 

mendukung hasil penelitian Terefe (2012)  yang melakukan penelitian 
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mengenai pengaruh program investasi publik pada kesejahteraan rumah 

tangga pedesaan di Ethiopia yang menggunakan data panel rumah tangga 

pedesaan di Ethiopia dengan data panel tingkat provinsi kepadatan jalan 

untuk memperkirakan dampak jalan terhadap kemiskinan dan konsumsi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio angka kemiskinan menurun 

seiring dengan peningkatan aksesibilitas jalan pedesaan. 

 

Gambar 6.2 Pengaruh Prasarana Transportasi dalam rangka Pengembangan 

Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan 

 

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deli Serdang lebih baik daripada 

Negara Ethiopia. Tingkat harapan hidup penduduk Kabupaten Deli Serdang 

sebesar 77,31 sedangkan Negara Ethiopia sebesar 55,41. Penduduk 

Kabupaten Deli Serdang yang mampu membaca dan menulis sebesar 98,53 

persen, sedangkan penduduk Ethiopia hanya 39 persen.  Akses pendidikan 
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terbatas dan diperburuk dengan kesenjangan kualitas antara sekolah negeri 

dan swasta. Sekolah swasta umumnya lebih baik dengan fasilitas lengkap dan 

guru yang berkualifikasi baik. Sekolah swasta di Ethiopia tergolong sangat 

mahal. Hasil ini menunjukkan bahwa prasarana transportasi jalan dapat 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pedesaan Kabupaten Deli Serdang  

lebih baik daripada Negara Ethiopia. 

Temuan baru dalam penelitian ini yang tidak dilakukan oleh Terefe 

(2010) adalah pengujian untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai  

keempat dimensi variabel prasarana transportasi jalan yang diteliti seperti 

dimensi kuantitas pembangunan/pemeliharaan jalan, kualitas pembangunan/ 

pemeliharaan jalan, dan kemudahan pembangunan/pemeliharaan jalan. 

Peningkatan transportasi jalan raya  terbukti berpengaruh positif terhadap 

kesejahteraan masyarakat perdesaan, sedangkan ketepatan 

pembangunan/pemeliharaan jalan berpengaruh negatif. Berpengaruh 

negatifnya dimensi ketepatan pembangunan/pemeliharaan prasarana 

transportasi jalan menunjukkan dimensi variabel ini sebagai faktor 

penghambat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi 

karena lamanya waktu  pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan jalan yang 

dilakukan pemerintah. Jika melihat kondisi jalan rusak dan penyelesaian 

pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan jalan tidak terlaksana, maka 

terhambatlah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui dimensi-

dimensi variabel pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, 

kesehatan, dan rasa aman dan nyaman, kesejahteraan masyarakat dapat 

terpenuhi. 

Jaringan infrastruktur transportasi mempunyai peranan yang sangat 

besar untuk membuka daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi dan belum 

tereksploitasi, meningkatkan pembangunan ekonomi serta menghubungkan 

wilayah-wilayah dalam negara (Jayadinata, 1999). Perkembangan kehidupan 

masyarakat yang semakin maju biasanya ditandai dengan meningkatnya 

mobilitas yang tinggi sebagai akibat tersedianya jasa transportasi, sebaliknya 

perkembangan kehidupan masyarakat akan berada dalam keadaan statis bila 

keadaan jasa transportasi yang tersedia belum memadai atau sangat terbatas. 

Hasil penelitian Sutono (1995) menyatakan bahwa kemiskinan rumah tangga 
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di Provinsi NTT dapat disebabkan hal yang spesifik bagi suatu wilayah. 

Kemiskinan rumah tangga mempunyai hubungan dengan miskinnya wilayah 

bersangkutan. Wilayah  miskin, maka sarana dan prasarana yang dimiliki 

menjadi terbatas dan rumah tangga yang berada di dalam wilayah itu menjadi 

terbatas dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dengan kondisi ini, 

produksi atau pendapatan yang diperoleh juga menjadi terbatas yang pada 

gilirannya kemudian menjadikan rumah tangga menjadi miskin. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Tefere (2012); Ali dan 

Permia (2003) dan Suyono (1995) adalah penggunaan dimensi variabel 

kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan dalam pembangunan/ 

pemeliharaan jalan prasarana transportasi jalan. Temuan baru dalam 

pengujian untuk menjawab pertanyaan kedua ini adalah keempat dimensi 

variabel prasarana transportasi jalan yang diteliti yaitu kuantitas 

pembangunan/pemeliharaan jalan, kualitas pembangunan/pemeliharaan jalan, 

ketepatan pembangunan/pemeliharaan jalan dan kemudahan pembangunan/ 

pemeliharaan jalan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat perdesaan. Selain itu, sesuatu yang baru dalam 

pengujian untuk menjawab pertanyaan kedua ini adalah teridentifikasinya 

sejumlah dimensi variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pengaruh keempat dimensi variabel 

prasarana transportasi jalan terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan 

didukung oleh data empiris yang berdampak pada dimensi variabel 

pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, rasa aman 

dan nyaman kesejahteraan masyarakat pedesaan. 

Melalui penelitian ini dapat dibangun dan dihasilkan sebuah model 

untuk mengetahui apakah variabel prasarana transportasi jalan yang meliputi 

dimensi kuantitas pembangunan/pemeliharaan jalan (Kn), kualitas 

pembangunan/pemeliharaan jalan (Kl), ketepatan pembangunan/ 

pemeliharaan jalan (Kt) dan kemudahan pembangunan/pemeliharaan jalan 

(Km) di suatu wilayah dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat 

(KM). Model dimaksud adalah bahwa kesejahteraan masyarakat dapat 

ditingkatkan atau dipengaruhi oleh prasarana transportasi jalan, dengan 

model matematis sebagai berikut : 
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KM = a +Kn + Kl - Kt + Km + e ………………………………..(2) 

 

Berdasarkan model di atas dapat dikatakan bahwa apabila kesejahteraan 

masyarakat ingin ditingkatkan maka dimensi kuantitas pembangunan/ 

pemeliharaan jalan, kualitas pembangunan/pemeliharaan jalan, ketepatan 

pembangunan/pemeliharaan jalan dan kemudahan pembangunan/ 

pemeliharaan jalan prasarana transportasi jalan harus dioptimalkan. 

Kedudukan keempat dimensi variabel prasarana transportasi jalan dalam 

kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan seperti 

terlihat pada Gambar 6.3. 

Gambar 6.3 menunjukkan bahwa ada empat faktor seperti dimensi 

kuantitas pembangunan/pemeliharaan jalan, kualitas pembangunan/ 

pemeliharaan jalan, ketepatan pembangunan/pemeliharaan jalan dan 

kemudahan pembangunan/pemeliharaan jalan prasarana transportasi jalan 

yang berperan dalam kesejahteraan masyarakat pedesaan. Keempat dimensi 

tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya 

pemanfaatan prasarana transportasi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat perdesaan. 
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Gambar 6.3 Empat Faktor Prasarana Transportasi Jalan Berperan dalam 

Kesejahteraan Masyarakat 

 

Berdasarkan model persamaan 1 dan 2 dapat dibangun sebuah model 

untuk mengetahui apakah variabel prasarana transportasi jalan (PTJ) dalam 

pengembangan wilayah (PW) dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (KM). Model dimaksud adalah bahwa 

kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan atau dipengaruhi oleh prasarana 

transportasi jalan dan pengembangan wilayah, dengan model matematis 

sebagai berikut : 

 

KM = a +PW + PTJ + e ………………………………………..(3) 

 

Berdasarkan model di atas dapat dikatakan bahwa apabila 

kesejahteraan masyarakat perdesaan ingin ditingkatkan maka 

variabelprasarana transportasi jalan  dan pengembangan wilayah harus 
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dioptimalkan. Kedudukan variabel prasarana transportasi jalan dalam 

rangkapengembangan wilayah terhadap kesejahteraan masyarakatpedesaan 

dapat digambarkan seperti terlihat pada Gambar 6.4 

 

Gambar 6.4 Prasarana Transportasi Jalan dalam Rangka Pengembangan 

Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

 

Gambar 6.4 menunjukkan bahwa prasarana transportasi jalan dalam 

rangka pengembangan wilayah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kedua variabel tersebut merupakan saling berhubungan dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa kebijakan dalam 

pembangunan/pemeliharaan prasarana transportasi jalan, seperti: a) 

pemberdayaan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pembangunan/pemeliharaan prasarana transportasi jalan; b)pemberdayaan  

pihak pengusaha dalam pembangunan/pemeliharaan prasarana transportasi 

jalan karena pemerintah memiliki keterbatasan biaya belanja publik untuk 

prasarana transportasi jalan. Hal ini terjadi, karena pihak pengusaha sering 

mengirim dan menerima barang melebihi kapasitas jalan, dan c) 

pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan/pemeliharaan 
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prasarana transportasi jalan. Hal ini terjadi, karena masyarakat sering 

mengeluh namun kurang peduli dengan pemeliharaan jalan. Partisipasi 

masyarakat ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan/pemeliharaan 

prasarana transportasi jalan. 

 

ii. Pengaruh Prasarana Transportasi dalam Rangka 

Pengembangan Wilayah terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Dataran Tinggi, Rendah, dan Pantai 

Kabupaten Deli Serdang 

Temuan dalam tujuan penelitian keempat ini adalah prasarana transportasi 

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (pendapatan, 

kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman) 

perdesaan dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran pantai. Dimensi 

variabel kuantitas pembangunan/pemeliharaan jalan, kualitas 

pembangunan/pemeliharaan jalan, ketepatan pembangunan/pemeliharaan 

jalan dan kemudahan pembangunan/pemeliharaan jalan prasarana 

transportasi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat 

dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran pantai, kecuali dimensi variabel 

kuantitas berpengaruh positif tidak signifikan pada dataran pantai. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.3. 

Tabel 6.3 Rangkuman Hasil Pengaruh Prasarana Transportasi terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Dataran Tinggi, Rendah, dan 

Pantai Kabupaten Deli Serdang 

No 

Variabel Dependen 

Kesejahteraan Masyarakat 

Uji F Uji t 

 

Kuantitas 

(X1) 

Kualitas 

(X2) 

Ketepatan 

(X3) 

Kemudahan 

(X4) 

1 Dataran Tinggi  (Y) S (+) S (+) S (+) S (-) S (+) 

2 Dataran Rendah  (Y) S (+) S (+) S (+) S (+) S (+) 

3 Dataran Pantai  (Y) S (+) NS (+) S (+) S (+) S (+) 

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2014) 

Ket:  S = Signifikan       NS = Non signifikan   (+) = positif       (-) = negatif 
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Hasil ini mengindikasikan bahwa pembangunan/pemeliharaan 

prasarana transportasi jalan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

perdesaan  dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran pantai Kabupaten Deli 

Serdang. Prasarana transportasi jalan memberikan pengaruh yang sama 

terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan dataran tinggi, dataran rendah, 

dan dataran pantai walaupun karakteristik wilayah tersebut berbeda. 

Hasil uji beda rata-rata menunjukkan ada perbedaan signifikan antara 

kesejahteraan masyarakat perdesaan dataran rendah dengan dataran tinggi 

dan dataran rendah, sedangkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dataran 

pantai menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kesejahteraan masyarakat 

perdesaan dataran tinggi tetapi tidak signifikan.  Hasil uji beda dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 6.4 Uji Beda Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dataran Tinggi, 

Dataran Rendah, dan Dataran Pantai Kabupaten Deli Serdang 

Perbedaan Kesejahteraan Masyarakat 

Perdesaan 

Z A-Symp 

Dataran Rendah vs Dataran Tinggi 5.047 0,000 

Dataran Rendah vs Dataran Pantai 3.942 0,000 

Dataran Pantai vs Dataran Tinggi 1.398 0.162 
Sumber: Data Primer, diolah (2014) 

Tabel 6.4 di atas menunjukkan bahwa dataran rendah memiliki rata-rata 

kesejahteraan masyarakat perdesaan yang lebih baik daripada kesejahteraan 

masyarakat perdesaan dataran tinggi dan dataran pantai masing-masing 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Kesejahteraan masyarakat perdesaan 

dataran pantai tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan 

kesejahteraan masyarakat pedesaan dataran tinggi. 

Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan ini dapat terjadi 

karena tingkat pendidikan masyarakat pedesaan dataran rendah lebih baik 

daripada tingkat pendidikan masyarakat pedesaan dataran tinggi dan dataran 

pantai, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan responden seperti terlihat 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel 6.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Pedesaan Dataran Tinggi, Dataran 

Rendah, dan Dataran Pantai Kabupaten Deli Serdang 

Tingkat Pendidikan Dataran 

Rendah 

Dataran 

Tinggi 

Dataran 

Pantai 

Jumlah 

SMP 26 40 32 98 

SMA 53 60 61 174 

D-1dan D-3 27 13 19 59 

S-1 14 7 8 29 

Jumlah 120 120 120 360 
Sumber: Data Primer, diolah (2014) 

Tabel 6.5 menjelaskan bahwa dari 29 orang tingkat pendidikan S-1, 14 

orang berada di dataran rendah, 7 orang berada di dataran tinggi, dan 8 orang 

berada di dataran pantai. Pendidikan lulusan D-1 dan D-3 yang berjumlah 59 

terdistribusi 27 orang berada di dataran rendah, 13 orang berada di dataran 

tinggi, dan 19 orang berada di dataran pantai. Pendidikan lulusan SMP yang 

berjumlah 98 orang terdistribusi 26 orang berada di dataran rendah, 44 orang 

berada di dataran tinggi dan 32 orang berada di dataran pantai. 

Selain itu lebih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dataran 

pantai daripada dataran rendah karena mayoritas masyarakat dataran pantai 

memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan menunjukkan adanya kecenderungan 

masyarakat nelayan mudah berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Transaksi hasil tangkap ikan dengan para tengkulak yang memberi 

keuntungan pada tengkulak dan merugikan pihak nelayan. Faktor iklim juga 

mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Jika ada musim barat akan terjadi 

angin kencang dan ombak yang cukup besar. Kombinasi antara gelombang 

pasang surut dan angin lokal yang bertiup cukup kencang, khususnya saat 

musim barat, akan berpotensi menimbulkan ombak yang besar dan minimnya 

penggunaan kapal tempel yang digunakan oleh para nelayan untuk beroperasi 

di laut. 

Sangat diperlukan pemberdayaan masyarakat pedesaan dataran pantai 

karena salah satu peran pentingnya dalam proses pembangunan ekonomi, 

khususnya bagi masyarakat nelayan yang memiliki tingkat penghasilan 

sedikit dan tingkat pendidikan yang cenderung rendah, sehingga sudah 
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seharusnya mereka mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Salah satu upaya dari pemerintah 

dalam meningkatkan ekonomi nelayan yaitu dengan cara memberikan kredit. 

Langkah ini merupakan langkah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat 

nelayan sehingga para nelayan mampu berproduksi dan mengoptimalisasi 

pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan. Berbagai hasil kajian selama 

ini membuktikan terjadi peningkatan produksi perikanan laut seiring adanya 

kontribusi pertambahan kredit yang disalurkan kepada nelayan yang 

digunakan untuk pembelian mesin kapal motor, peralatan tangkap ikan, dan 

jenis penggunaan kredit untuk faktor produksi lainya (Zein, 1991). Pada 

kenyataannya uang pemberian kredit dari pemerintah atau lembaga komersial 

tersebut sering kali terhambat oleh berbagai kendala. Permasalahannya 

terletak pada dua hal, yaitu: pertama, nelayan dihadapkan pada persoalan 

rendahnya pembentukan modal sebagai akibat dari kesalahan manajemen dari 

pengolahan hasil produksi dan keuangannya. Kedua, potensi kelautan yang 

ada masih belum terkelola secara optimal (Widodo, 1998; Dahuri dkk, 2000). 

Melalui penelitian ini dapat dibangun dan dihasilkan sebuah model 

untuk mengetahui apakah variabel prasarana transportasi jalan yang meliputi 

dimensi kuantitas pembangunan/pemeliharaan jalan (Kn), kualitas 

pembangunan/pemeliharaan jalan (Kl), ketepatan pembangunan/ 

pemeliharaan jalan (Kt) dan kemudahan pembangunan/pemeliharaan jalan 

(Km) di suatu wilayah dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat 

perdesaan (KM) dataran tinggi (Dt), dataran rendah (Dr), dan dataran pantai 

(Dp). Model dimaksud adalah bahwa kesejahteraan masyarakat perdesaan 

dataran tinggi, dataran rendah,  dan dataran pantai dapat ditingkatkan atau 

dipengaruhi oleh prasarana transportasi jalan, dengan model matematis 

sebagai berikut : 

KMDtDrDp = a +Kn + Kl + Kt + Km + e ………………………..(4) 

Berdasarkan model di atas dapat dikatakan bahwa apabila kesejahteraan 

masyarakat ingin ditingkatkan maka dimensi kuantitas pembangunan/ 

pemeliharaan jalan, kualitas pembangunan/pemeliharaan jalan, ketepatan 

pembangunan/pemeliharaan jalan, dan kemudahan pembangunan/ 

pemeliharaan jalan prasarana transportasi jalan harus dioptimalkan. 
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Kedudukan keempat dimensi variabel prasarana transportasi jalan dalam 

kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat perdesaan dataran tinggi, dataran 

rendah, dan dataran pantai dapat digambarkan seperti terlihat pada Gambar 

6.5. 

Gambar 6.5 menunjukkan bahwa ada empat faktor yaitu dimensi 

kuantitas pembangunan/pemeliharaan jalan, kualitas pembangunan/ 

pemeliharaan jalan, ketepatan pembangunan/pemeliharaan jalan, dan 

kemudahan pembangunan/pemeliharaan jalan prasarana transportasi jalan 

yang berperan dalam kesejahteraan masyarakat perdesaan dataran tinggi, 

dataran rendah, dan dataran pantai. Keempat faktor tersebut merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemanfaatan prasarana 

transportasi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan 

dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran pantai. 

 

Gambar 6.5 Prasarana Transportasi Jalan dalam Rangka Pengembangan 

Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dataran Tinggi, Dataran 

Rendah, dan Dataran Pantai 

Prasarana Transportasi Jalan 

Dataran 
Pantai 
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Temuan lain dalam tujuan penelitian ketiga ini adalah prasarana 

transportasi jalan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat 

perdesaan kecamatan-kecamatan dataran tinggi yang meliputi pendapatan, 

kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman.  

 

Tabel 6.6 Rangkuman Hasil Pengaruh Prasarana Transportasi terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Dataran Tinggi 

Kabupaten Deli Serdang 

No Variabel Dependen Uji F 

Uji t 

Kuantitas 

(X1) 

Kualitas 

(X2) 

Ketepatan 

(X3) 

Kemudahan 

(X4) 

 Kecamatan Gunung Meriah      

1 Kesejahteraan Masyarakat  (Y) S (+) S (+) NS (+) NS (+) S (+) 

2 Pendapatan (Y1) S (+) S (+) S (+)  NS (+) S (+) 

3 Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) S (+) S (+) NS (+) NS (+) S (+) 

4 Pendidikan (Y3) S (+) S (+) S (+) NS (+) S (+) 

5 Kesehatan (Y4) S (+) S (+) NS (+) NS (+) S (+) 

6 Rasa aman & nyaman  (Y5) S (+) S (+) NS (+) NS (+) S (+) 

 Kecamatan Bangun Purba      

1 Kesejahteraan Masyarakat  (Y) S (+) S (+) S (+) NS (+) S (+) 

2 Pendapatan (Y1) S (+) S (+) S (+)  NS (+) S (+) 

3 Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) S (+) S (+) NS (+) NS (+) S (+) 

4 Pendidikan (Y3) S (+) S (+) S (+) NS (+) S (+) 

5 Kesehatan (Y4) S (+) S (+) NS (+) NS (+) S (+) 

6 Rasa aman & nyaman  (Y5) S (+) S (+) S (+) NS (+) S (+) 

 Kecamatan STM Hulu      

1 Kesejahteraan Masyarakat  (Y) S (+) S (+) S (+) S (+) S (+) 

2 Pendapatan (Y1) S (+) S (+) S (+)  S (+) S (+) 

3 Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) S (+) S (+) S (+) S (+) S (+) 

4 Pendidikan (Y3) S (+) S (+) S (+) NS (+) S (+) 

5 Kesehatan (Y4) S (+) S (+) S (+) S (+) S (+) 

6 Rasa aman & nyaman  (Y5) S (+) S (-) S (+) NS (+) S (+) 

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2014) 

Ket:  S = Signifikan       NS = Non signifikan   (+) = positif       (-) = negatif 
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Hasil ini mengindikasikan bahwa pembangunan/pemeliharaan 

prasarana transportasi jalan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

kecamatan Gunung Meriah, Bangun Purba, dan STM Hulu dataran tinggi 

kabupaten Deli Serdang. 

Prasarana transportasi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat perdesaan kecamatan-kecamatan dataran rendah yang meliputi 

pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan,  kesehatan, rasa aman 

dan nyaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.7. 

 

Tabel 6.7 Rangkuman Hasil Pengaruh Prasarana Transportasi terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Kecamatan Dataran Rendah 

Kabupaten Deli Serdang 

No Variabel Dependen Uji F 

Uji t 

Kuantitas 

(X1) 

Kualitas 

(X2) 

Ketepatan 

(X3) 

Kemudahan 

(X4) 

 Kecamatan Deli Tua      N 

1 Kesejahteraan Masyarakat  (Y) S (+) S (+) NS (+) S (+) S (+) 

2 Pendapatan (Y1) S (+) S (+) S (+)  NS (+) S (+) 

3 Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) S (+) S (+) NS (+) NS (+) S (+) 

4 Pendidikan (Y3) S (+) S (+) NS (+) S (+) S (+) 

5 Kesehatan (Y4) S (+) S (+) NS (+) S (+) S (+) 

6 Rasa aman & nyaman  (Y5) S (+) S (+) NS (+) NS (+) S (+) 

 Kecamatan Sunggal      

1 Kesejahteraan Masyarakat  (Y) S (+) S (+) S (+) S (+) S (+) 

2 Pendapatan (Y1) S (+) S (+) S (+)  S (+) S (+) 

3 Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) S (+) S (+) NS (+) NS (+) S (+) 

4 Pendidikan (Y3) S (+) S (+) S (+) S (+) S (+) 

5 Kesehatan (Y4) S (+) S (+) S (+) NS (+) S (+) 

6 Rasa aman & nyaman  (Y5) S (+) S (+) S (+) NS (+) S (+) 

 Kecamatan Galang      

1 Kesejahteraan Masyarakat  (Y) S (+) S (+) S (+) NS (+) S (+) 

2 Pendapatan (Y1) S (+) S (+) S (+)  S (+) S (+) 

3 Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) S (+) S (+) S (+) NS (+) NS (+) 
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4 Pendidikan (Y3) S (+) S (+) S (+) NS (+) S (+) 

5 Kesehatan (Y4) S (+) S (+) S (+) NS (+) S (+) 

6 Rasa aman & nyaman  (Y5) S (+) S (-) S (+) NS (+) S (+) 

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2014) 

Ket:  S = Signifikan       NS = Non signifikan   (+) = positif       (-) = negatif 

 

Hasil ini mengindikasikan bahwa pembangunan/pemeliharaan 

prasarana transportasi jalan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

perdesaan Kecamatan Deli Tua, Sunggal, dan Galang dataran rendah  

Kabupaten Deli Serdang. 

Pengaruh prasarana transportasi terhadap kesejahteraan masyarakat 

perdesaan kecamatan-kecamatan dataran pantai menunjukkan hasil yang 

berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.8. 

 

Tabel 6.8 Rangkuman Hasil Pengaruh Prasarana Transportasi terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Kecamatan Dataran Pantai 

Kabupaten Deli Serdang 

 

No Variabel Dependen  Uji F Uji t 

 

  

Kuantitas 

(X1) 

Kualitas 

(X2) 

Ketepatan 

(X3) 

Kemudahan 

(X4) 

 Kecamatan Pantai Labu      N 

1 Kesejahteraan Masyarakat  (Y) S (+) S (+) NS (-) NS (+) S (+) 

2 Pendapatan (Y1) NS (+) S (+) NS (-)  NS (+) NS (-) 

3 Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) NS (+) S (+) NS (-) NS (-) NS (+) 

4 Pendidikan (Y3) S (+) S (+) NS (-) NS (+) S (+) 

5 Kesehatan (Y4) NS (+) NS (+) NS (-) NS (+) S (+) 

6 Rasa aman & nyaman  (Y5) S (+) NS (+) NS (+) NS (+) S (+) 

 Kecamatan Labuhan Deli      

1 Kesejahteraan Masyarakat  (Y) S (+) S (+) NS (+) NS (+) S (+) 

2 Pendapatan (Y1) NS (+) NS (+) NS (+) NS (+) NS (+) 

3 Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) NS (+) NS (+) NS (+) NS (+) NS (+) 
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4 Pendidikan (Y3) S (+) S (+) NS (+) NS (+) S (+) 

5 Kesehatan (Y4) S (+) S (+) NS (+) NS (+) S (+) 

6 Rasa aman & nyaman  (Y5) S (+) S (+) NS (+) NS (+) S (+) 

 Kecamatan Hamparan Perak      

1 Kesejahteraan Masyarakat  (Y) S (+) S (+) S (+) S (+) S (+) 

2 Pendapatan (Y1) S (+) S (+) S (+)  S (+) S (+) 

3 Kesempatan Usaha & Kerja (Y2) S (+) S (+) S (+) NS (+) S (+) 

4 Pendidikan (Y3) S (+) S (+) S (+) S (+) S (+) 

5 Kesehatan (Y4) S (+) S (+) S (+) S (+) S (+) 

6 Rasa aman & nyaman  (Y5) S (+) S (-) S (+) S (+) S (+) 

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2014) 

Ket:  S = Signifikan       NS = Non signifikan   (+) = positif       (-) = negatif 

 

Kecamatan Pantai Labu dan Labuhan Deli menunjukkan bahwa 

variabel pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, kesehatan tidak 

berpengaruh signifikan akibat adanya prasarana transportasi jalan. Kondisi 

ini disebabkan oleh masyarakat perdesaan Kecamatan Pantai Labu dan 

Labuhan Deli mayoritas masyarakat memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau 

yang berhubungan dengan perairan laut. Pengaruh prasarana transportasi 

terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan kecamatan-kecamatan dataran 

tinggi, rendah, dan pantai dapat dilihat pada Gambar 6.6. 
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Gambar 6.6 Peta Signifikan Pengaruh Prasarana Transportasi Jalan terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat 

Prasarana jalan dalam konteks pengembangan wilayah berpengaruh 

terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan melakukan pengujian 

secara bersama pada daerah dataran tinggi, dataran rendah dan dataran pantai 
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kabupaten Deli Serdang.Hasil ini membuktikan bahwa pembangunan dan 

pemeliharaan jalan sangat dibutuhkan masyarakat pedesaan kabupaten Deli 

Serdang dalam aktivitasnya di bidang perekonomian, pendidikan dan 

kesehatan. Pengujian secara parsial pengaruh prasarana jalan terhadap 

kesejahteraan masyarakat pedesaan Kabupaten Deli Serdang membuktikan 

bahwa pada daerah dataran tinggi dan dataran rendah menunjukkan pengaruh 

yang signifikan, sedangkan pada dataran pantai Kabupaten Deli Serdang 

tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil ini membuktikan bahwa 

pembangunan dan pemeliharaan jalan di daerah dataran tinggi dan dataran 

rendah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan adanya hubungan antara 

pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan kesejahteraan masyarakat 

perdesaan, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dalam aktivitasnya. 

Dataran pantai tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan antara 

pembangunan dan pemeliharaan jalan terhadap kesejahteraan masyarakat, 

karena sarana dan prasarana perairan untuk meningkatkan pendapatan, 

kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, seperti ketersediaan modal untuk 

penangkapan ikan dan adanya tempat pelelangan ikan. Aspek pendidikan dan 

kesehatan masyarakat menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari 

pembangunan dan pemeliharaan jalan di dataran pantai Kabupaten Deli 

Serdang. Hal ini terjadi karena masyarakat perlu kondisi jalan yang baik 

untuk melakukan perjalanan ke sarana pendidikan dan sarana kesehatan. 

Sektor infrastruktur merupakan salah satu sektor vital untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya merupakan sektor antara yang 

menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi. Pembangunan prasarana 

jalan, sebagai salah satu sub sektor infrastruktur, memiliki fungsi 

aksesibilitas untuk membuka daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas 

untuk memacu daerah yang telah berkembang. 

Perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Deli Serdang harus 

dilakukan dengan kebijakan potensi wilayah, bukan dengan menyamaratakan 

pembangunan. Potensi wilayah dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran 

pantai Kabupaten Deli Serdang memiliki karakteristik yang berbeda, 

sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang berbeda pula. 

Perencanaan pembangunan yang terpusat telah berusaha untuk membangun 
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hirarki permukiman penduduk dengan sistem produksi. Struktur ini dirancang 

untuk memungkinkan pertumbuhan pusat-pusat perkotaan yang terkontrol 

melalui kebijakan-kebijakan yang dengan sengaja mempromosikan investasi 

pada pusat-pusat yang diharapkan untuk pertumbuhan dan pembatasan 

investasi di wilayah lain. Pendekatan yang sama telah digunakan untuk 

membatasi ekspansi kota-kota kecil yang luas dan untuk mendorong 

pembangunan kota-kota kecil dan menengah. 

Kebijakan pemerintah pada satu sisi akan dapat mengurangi disparitas 

di daerah namun di sisi lain dapat pula mengakibatkan disparitas semakin 

melebar apabila dalam pelaksanaan pembangunan tidak memiliki konsep 

perencanaan yang jelas dan tidak memiliki skala prioritas dalam artian lebih 

mementingkan kepentingan elite politik dibanding potensi dan kebutuhan 

masyarakat. Kebijaksanaan pembangunan yang menerapkan konsep kutub 

pertumbuhan di satu sisi dapat menyebabkan disparitas semakin melebar 

akibat terkonsentrasinya aktivitas di suatu tempat namun di sisi lain dapat 

pula sebagai strategi dalam menyiasati minimnya dana pembangunan.  

Ketidakmerataan pengalokasian program pembangunan di Kabupaten 

Deli Serdang dapat berdampak pada terjadinya ketimpangan pembangunan di 

tiap kecamatan. Ketidakmerataan pembangunan mengakibatkan timbulnya 

kecemburuan sosial terutama pada kecamatan-kecamatan yang merasa 

dimarjinalkan. Dampak ikutan lain yang ditimbulkan dari ketidakmerataan 

program pembangunan selain terancamnya stabilitas daerah juga 

terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah kecamatan 

dan berimbas juga pada pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten 

Deli Serdang itu sendiri. Sebaran penduduk menjadi tidak merata, penduduk 

cenderung terkonsentrasi pada kecamatan-kecamatan yang lebih berpotensi 

mampu memberikan kehidupan yang lebih layak. Sjafrizal (2008) 

menyatakan penanggulangan ketimpangan pembangunan wilayah, antara lain 

dilakukan dengan penyebaran pembangunan prasarana perhubungan, 

termasuk pembangunan infrastruktur jalan. 

Tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah dapat dianalisis dengan 

pendekatan transportasi. Sistem transportasi yang baik akan menciptakan 

daya dorong dan daya tarik wilayah dalam berbagai kegiatan investasi dan 
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kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Dengan kata lain macetnya 

sistem transportasi wilayah akan menghambat mobilitas investasi dan 

kegiatan perekonomian masyarakat. Jalan pada dataran rendah dan dataran 

tinggi merupakan salah satu prasarana publik yang berperan penting terhadap 

pelaksanaan dari kegiatan ekonomi. Barang merupakan sarana transportasi 

yang mendukung dari mobilitas barang maupun orang antardaerah. Jalan 

sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam 

pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan 

persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta 

dalam memajukan kesejahteraan. Jalan sebagai bagian sistem transportasi 

nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui 

pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan 

pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh 

kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, 

serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran 

pembangunan nasional. 

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong 

terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Bila 

mobilitas barang dan  jasa  tidak  lancar,  maka  kelebihan  produksi  suatu  

daerah  tidak  akan  dapat didistribusikan ke daerah lain yang membutuhkan. 

Kelancaran mobilitas dapat dilihat dari sarana transportasi dan komunikasi 

suatu wilayah. Ketimpangan wilayah dapat terjadi ditambahkan oleh 

ketidaklancaran sarana transportasi. Program prasarana transportasi harus 

menjamin akses orang kepada kebutuhan dasar juga kesempatan sosial dan 

ekonomi yaitu termasuk meningkatkan keahlian dan produktivitas mereka. 

Prasarana transportasi  sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia, baik 

keuntungan secara langsung maupun keuntungan secara tidak langsung. 

Keuntungan secara langsung yaitu penduduk dengan mudah mendapat 

pelayanan dari fasilitas-fasilitas yang disediakan di tempat lain sehingga 

kebutuhannya terpenuhi. Keuntungan secara tidak langsung yaitu penduduk 

dapat menghemat biaya dan waktu karena dengan menggunakan moda sarana 

transportasi maka pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan. Dari sisi 

ekonomi, sarana dan prasarana transportasi dapat meningkatkan efisiensi dan 
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menghemat waktu serta biaya. Dari sisi sosial dan budaya dipengaruhi oleh 

keberadaan sarana dan prasarana transportasi, misalnya di daerah terpencil 

yang sulit dijangkau, umumnya terdapat masyarakat yang tingkat 

intelektualnya rendah karena informasi dan teknologi sulit masuk ke daerah 

tersebut. Akibatnya pola kehidupan masyarakat pun cenderung tradisional 

dan tertinggal dari daerah-daerah lain yang sifatnya lebih terbuka karena 

adanya transportasi. Dengan adanya sarana dan prasarana transportasi dapat 

membuka jalan komunikasi antardaerah sehingga terjadi aliran barang, jasa, 

manusia, dan ide-ide sebagai modal bagi suatu daerah untuk maju dan 

berkembang. 

Manfaat total dari pembangungan jaringan jalan dapat diukur dari 

peningkatan mobilitas dan efisiensi yang terjadi dalam masyarakat. Adanya 

peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan mendorong peningkatan 

lalu lintas orang, barang, maupun jasa-jasa baik oleh masyarakat setempat 

maupun mobilitas antardaerah. Dalam bahasa ekonomi, ini berarti akan 

menciptakan produktivitas angkutan jalan yang selanjutnya menghasilkan 

efisiensi biaya-biaya baik biaya transportasi rumah tangga non produksi 

maupun rumah tangga produksi (perusahaan). Peningkatan efisiensi berarti 

penghematan biaya per unit konsumsi atau produksi. Dengan demikian, 

manfaat total dapat diartikan bahwa dengan tersedianya jaringan jalan maka 

potensi daerah dapat lebih didayagunakan. Selain itu, manfaat total juga 

berasal dari peningkatan pendapatan dari sektor-sektor yang memasok input-

input (tenaga kerja, modal, dan bahan baku) dalam pembangunan jalan. 

Peningkatan pendapatan berarti mendorong peningkatan daya beli 

masyarakat dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan aktivitas 

ekonomi. 

Menurut World Bank kaitan infrastruktur jalan dengan biaya 

transportasi yaitu apabila kualitas infrastruktur jalan suatu daerah buruk maka 

akan mengakibatkan kenaikan biaya transportasi sehingga menurunkan daya 

saing produk-produk daerah tersebut dibanding produk daerah yang lain. 

Buruknya kualitas jalan di suatu daerah atau negara menempatkan biaya 

transportasi yang lebih tinggi dibanding dengan suatu daerah yang memiliki 

infrastruktur jalan yang baik. 
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Infrastruktur jalan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Terdapat hubungan erat antara infrastruktur jalan dengan 

jangkauan dan lokasi kegiatan manusia dan barang-barang dan jasa. Dalam 

hal ini kaitannya dengan sistem pemasaran yaitu apabila infrastruktur jalan 

kualitasnya baik maka sistem pemasaran barang-barang dan jasa akan lancar.  

Jalan dan jembatan merupakan prasarana yang dibutuhkan dalam proses 

pembangunan sektor pertanian. Tidak hanya menghubungkan satu daerah 

dengan daerah lainnya, atau menghubungkan satu desa dengan desa lainnya 

atau kota, tetapi yang lebih terasa manfaatnya adalah dalam penyaluran 

informasi, penyaluran sarana produksi, penyaluran hasil atau produksi, serta 

menjamin kelancaran transportasi dan komunikasi. Jika suatu daerah sentra 

produksi suatu komoditas tidak mempunyai prasarana jalan dan jembatan 

yang memadai, sudah barang tentu hasil yang diperoleh tidak bisa dibawa 

keluar dari desa tersebut untuk dipasarkan. Kalaupun ada pembeli yang 

datang maka harganya akan sangat rendah, karena dibutuhkan proses lanjutan 

untuk membawanya ke pasar terdekat yang jelas-jelas membutuhkan biaya 

yang cukup banyak. Bila jalan dan jembatan tersedia dan memadai, 

komoditas tersebut bisa dibawa ke pasar dan akan mendapatkan harga yang 

layak dan sesuai dengan perkembangan dan mekanisme pasar. Dalam hal ini 

petani sebagai produsen, serta pembeli sebagai konsumen tidak merasa rugi. 

Dengan tersedianya jalan, input produksi dapat diperoleh dengan mudah dan 

mungkin murah, informasi cepat diperoleh, dan komunikasi dengan daerah 

lainnya lancar. 

 

6.2 Kebaharuan Penelitian 

Banyak peneliti sebelumnya yang telah menghasilkan penelitian berkaitan 

dengan prasarana transportasi jalan, pengembangan wilayah dan 

kesejahteraan masyarakat perdesaan, namun belum secara komprehensif 

menggunakan dimensi variabel-variabel prasarana transportasi jalan, 

pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat perdesaan, seperti 

halnya Terefe (2012)  yang melakukan penelitian mengenai pengaruh 

program investasi publik ini pada kesejahteraan rumah tangga pedesaan di 

Ethiopia dengan menggunakan data panel rumah tangga pedesaan di 
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Ethiopia. Data panel tingkat provinsi kepadatan jalan untuk memperkirakan 

dampak jalan terhadap kemiskinan dan konsumsi. Aderamo dan Magaji 

(2010) yang menggunakan kualitas jalan sebagai variabel transportasi 

perdesaan. Indikator yang digunakan dalam menilai kualitas jalan di daerah 

penelitian adalah kondisi permukaan jalan, lebar jalan, jumlah tikungan, sifat 

jembatan, dan respon jalan terhadap banjir. Indikator yang digunakan 

Aderamo dan Magaji dalam distribusi fasilitas umum adalah fasilitas 

pendidikan, layanan kesehatan, keamanan, pasokan air, kegiatan komersial 

(pasar) dan layanan komunikasi. Penelitian Sudaryadi (2007) dan 

Labombang (2011) menggunakan variabel infrastruktur jalan namun tidak 

secara terperinci menggunakan dimensi variabel prasarana transportasi jalan 

yang digunakan dan hanya menggunakan dampak pembangunan jalan. 

Penelitian Onikosi-Alliyu (2012); Bosede, et al. (2013); Ivanova and 

Masar (2013); Kayode, et al (2013); dan Srinavasu and Rao (2013) juga 

menggunakan infrastruktur transportasi namun juga belum terperinci 

menggunakan dimensi variabel prasarana transportasi jalan dan tujuan 

penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian Masjkuri (2007) menggunakan variabel kesejahteraan sosial  

dengan dimensi pendapatan riil keluarga, tingkat pendidikan, kesehatan, rasa 

aman dan nyaman. 

Dari berbagai penelitian yang dijelaskan di atas,  belum ada penelitian 

yang menggunakan dimensi kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan 

dalam pembangunan/pemeliharaan prasarana transportasi jalan. Pengaruh 

prasarana transportasi jalan terhadap pengembangan wilayah belum 

menggunakan dimensi fasilitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Variabel 

kesejahteraan masyarakat belum menggunakan dimensi variabel pendapatan, 

kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman 

secara bersamaan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk meneliti 

pengaruh prasarana transportasi jalan dalam pengembangan wilayah terhadap 

kesejahteraan masyarakat perdesaan kabupaten Deli Serdang daerah dataran 

tinggi, rendah, pantai yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Dalam penelitian yang menjadi orisinalitasnya adalah dibuktikannya 

bahwa: 
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1. Dimensi variabel fasilitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan 

pengembangan wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap prasarana 

transportasi jalan. 

2. Dimensi variabel kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan 

pembangunan/pemeliharaan prasarana transportasi jalan berpengaruh 

positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan yang 

meliputi dimensi pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, 

kesehatan, rasa aman dan nyaman. 

3. Dimensi variabel kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kemudahan 

pembangunan/pemeliharaan prasarana transportasi jalan berpengaruh 

positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan dataran 

tinggi, rendah, dan pantai yang meliputi pendapatan, kesempatan usaha 

dan kerja, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman. 

4. Prasarana transportasi jalan berpengaruh signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat perdesaan kecamatan-kecamatan dataran tinggi 

yang meliputi pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan,  

kesehatan, rasa aman dan nyaman. 

5. Prasarana transportasi jalan berpengaruh signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat perdesaan kecamatan-kecamatan dataran 

rendah yang meliputi pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, 

pendidikan,  kesehatan, rasa aman dan nyaman. 

6. Dampak prasarana transportasi jalan terhadap kesejahteraan masyarakat 

perdesaan kecamatan-kecamatan dataran pantai menunjukkan hasil yang 

berbeda. Dampak prasarana transportasi jalan berpengaruh signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Hamparan Perak yang 

meliputi dimensi pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan,  

kesehatan, rasa aman dan nyaman. Kecamatan Pantai Labu dan Labuhan 

Deli menunjukkan bahwa dimensi pendapatan, kesempatan usaha dan 

kerja, kesehatan tidak berpengaruh signifikan akibat adanya prasarana 

transportasi jalan.  
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Gambar 6.7 Skema Kebaharuan Penelitian 
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Bab 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

7.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data seperti diuraikan dalam Bab 5, hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembangunan wilayah berpengaruh secara bersamaan dan parsial 

memiliki dampak yang signifikan terhadap prasarana transportasi jalan.  

2. Prasarana transportasi jalan secara bersamaan dan parsial memiliki 

dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimensi 

variabel kuantitas, kualitas, dan kemudahan prasarana transportasi jalan 

berpengaruh positif sedangkan dimensi ketepatan berpengaruh negatif 

terhadap kesejahteraan masyarakat.  

3. Prasarana transportasi jalan secara bersamaan dan parsial memiliki 

dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada dataran 

tinggi, rendah, dan pantai. Dimensi variabel kuantitas, kualitas, ketepatan 

dan kemudahan prasarana transportasi jalan berpengaruh positif terhadap 

kesejahteraan masyarakat pada dataran rendah dan pantai, sedangkan 

pada dataran tinggi menunjukkan dimensi ketepatan berpengaruh negatif. 
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7.2  Saran 

1. Pembangunan/pemeliharaan prasarana transportasi jalan harus terus 

ditingkatkan melalui ketepatan pembangunan/pemeliharaan jalan di Deli 

Serdang terutama kawasan dataran tinggi.  

2. Harus ada kebijakan untuk memberdayakan pengusaha dalam 

pembangunan prasarana transportasi jalan karena pemerintah telah 

membatasi belanja publik untuk biaya prasarana transportasi jalan, 

disebabkan pihak pengusaha sering mengirim dan menerima barang 

melebihi dari kapasitas jalan. 

3. Harus ada kebijakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan/ 

pemeliharaan prasarana transportasi jalan, partisipasi masyarakat dapat 

dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/pemeliharaan prasarana 

transportasi jalan. 

4. Dataran tinggi, rendah, dan pantai memiliki karakteristik perekonomian 

yang berbeda sehingga perlu ada penanganan yang berbeda. Masyarakat 

perdesaan dataran pantai umumnya memiliki pekerjaan sebagai nelayan 

atau pekerjaan yang berhubungan dengan perairan laut terutama pada 

Kecamatan Pantai Labu dan Labuhan Deli sehingga prasarana 

transportasi jalan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap 

pendapatan,  kesempatan usaha, dan kerja. 
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