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ABSTRACT

IDENTIFICATION
GROWTH OF POLE AND SPACIAL INTERACTION IN

PROVINCE LAMPUNG

By

ISTI FARIDA

The aim of this research is to know the area in Province Lampung which is fast
developed and growing, growth of pole area and the highest spasial interactions
relationship between growth of pole area and hinterland area. This study uses
secondary data taken from the site of the centre statistics agency and others
linked. This analysis tool used are klassen typology, scalogram, centrality index,
ordinal scale, arcGIS and gravity index. The results showed that there are three
areas in Province Lampung that is fast developed and growing is Bandar
Lampung, Center Lampung and South Lampung. Bandar Lampung, Center
Lampung and South Lampung became the growth of pole area in Province
Lampung with the hinterland which have the highest interaction is Pesawaran East
Lampung and Bandar Lampung City.

.
Key word: ArcGIS , Centrality Index , Gravity Index, Growth of pole, and

Scalogram.



ABSTRAK

IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN DAN
INTERKSI SPASIAL DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ISTI FARIDA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daerah di Provinsi Lampung yang cepat
maju dan tumbuh, wilayah pusat pertumbuhan dan hubungan interaksi spasial
yang tertinggi antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah hinterland.
Penelitian ini mengunakan data skunder yang diambil dari situs Badan Pusat
Statistik dan instansi yang terkat lainya. Alat analisis yang digunakan adalah
tipologi klassen, skalogram, indeks sentralitas, skala ordinal, arcGIS dan indeks
gravitasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat tiga daerah di Provinsi
Lampung yang cepat maju dan tumbuh yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten
Lampung Tenggah dan Kabupaten Lampung Selatan. Daerah yang menjadi pusat
pertumbuhan di Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten
Lampung Tenggah dan Kabupaten Lampung Selatan dengan wilayah hinterland
yang memiliki interaksi paling tinggi dengan pusat pertumbuhan masing-masing
adalah Kabupaten Pesawaran, Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: ArcGIS, Indeks Gravitasi, Indeks Sentralitas, Pusat Pertumbuhan
dan Skalogram.

.
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1. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan

perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Todaro dan

Smith 2006). Secara umum pembangunan ekonomi adalah proses untuk

meningkatkan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan

adanya pertumbuhan penduduk di suatu negara. Peningkatan jumlah penduduk

menuntut para penentu kebijakan pembangunan terutama di daerah untuk

menggerakkan seluruh sektor perekonomiannya secara maksimal untuk menghasilkan

barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam bentuk peningkatan output

agregrat atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah

dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola

kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau

pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad,1999). Berdasarkan Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat

memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan

serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin

keseimbangan pembangunan. Adanya undang-undang tersebut maka pemerintah
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daerah diberi hak atau wewenang untuk melakukan pembangunan ekonomi

daerahnya. Untuk melihat keseimbangan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi

Lampung, dibawah ini disajikan data laju pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK

2010) yang dapat menggambarkan keadaan perekonomian masing-masing

kabupaten/kota.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi(persen) Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung Tahun 2012-2015

No Kab (Kabupaten)/Kota di
Provinsi Lampung

2012 2013 2014 2015 Rata-
rata

1 Kab. Lampung Barat (34,72) 7,02 5,57 5,10 (4,3)
2 Kab. Tanggamus 9,19 5,83 5,78 5,03 6,5
3 Kab. Lampung Selatan 5,96 6,15 6,00 4,99 5,7
4 Kab. Lampung Timur 4,24 8,05 2,74 4,26 4,8
5 Kab. Lampung Tengah 5,95 6,17 5,63 5,33 5,7
6 Kab. Lampung Utara 5,64 5,95 5,93 5,26 5,6
7 Kab. Way Kanan 5,55 5,05 5,00 5,46 5, 3
8 Kab. Tulangbawang 5,29 5,56 6,63 4,54 5,5
9 Kab. Pesawaran 5,87 5,70 5,21 4,07 5,2

10 Kab. Pringsewu 6,44 6,15 5,84 5,11 5,8
11 Kab. Mesuji 5,57 5,52 5,38 4,98 5,4
12 Kab. Tulangbawang Barat 5,75 5,72 5,38 5,28 5,5
13 Kab. Pesisir Barat - 5,02 4,69 4,65 3,6
14 Kota Bandar Lampung 6,65 6,77 6,96 6,28 6,6
15 Kota Metro 6,69 6,77 6, 46 5,25 6,3

Provinsi Lampung 6,44 5,77 5,08 5,13 5,6
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Tabel 1.1 menunjukan data laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi

Lampung dari tahun 2012-2015. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa

dari masing-masing kabupaten/kota memiliki nilai rata-rata laju PDRB yang berbeda-

beda. Daerah yang memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu Kota Bandar Lampung

mencapi 6,6 persen diikuti Kabupaten Tanggamus 6,5 persen, Kota Metro 6,3 persen.

Daerah-daerah yang memiliki nilai rata-rata relatif kecil yaitu Kabupaten Lampung

Barat, Pesisir Barat, dan Lampung Timur masing-masing sebesar negatif 4,3
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persen,3,6 persen dan 4,8 persen. Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah

yang mempunyai nilai rata-rata terendah yaitu sebesar negatif 4,3 persen, hal ini

terjadi karena nilai laju PDRB pada tahun 2012 di Kabupaten Lampung Barat juga

negatif yaitu sebesar negatif 34,72 persen. Nilai PDRB yang negatif itu terjadi karena

pada tahun 2012 di Kabupaten Lampung Barat ada pemekaran wilayah, sehingga

menyebabkan keadaan perekonomian di kabupaten tersebut tidak stabil dan nilai

PDRB-nya mengalami penurunan yang cukup jauh dari tahun sebelumnya.

Perbedaan nilai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota

menunjukan adanya ketimpangan dalam pembangunan wilayah yang dapat

menyebabkan terjadinya ketimpangan perekonomian. Data PDRB menggambarkan

potensi sekaligus kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya alam yang

dimiliki, dalam suatu proses produksi, sehingga besarnya PDRB yang dihasilkan oleh

suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi

yang tersedia (BPS Provinsi Lampung, 2016). Untuk itu dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat diperlukan adanya strategi pembangunan

yang tepat sasaran sehingga dapat menggurangi ketimpangan pembangunan wilayah

tersebut.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mempersempit kesenjangan antar daerah

adalah diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan

andalan, berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Melalui kebijakan

tersebut diharapkan dapat terjadi keseimbangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan

pendapatan perkapita antar wilayah, sehingga dapat menutup atau minimal

mempersempit gap kesenjangan ekonomi antar daerah (Kuncoro, 2002). Penelitian ini
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akan mencari wilayah pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung, sebagai salah satu

upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

Konsep pusat pertumbuhan dilandasi oleh konsep ruang ekonomi (economic space)

yang dikemukakan oleh Francoins Perroux. Perroux menyatakan bahwa,

pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang bersamaan,

pertumbuhan akan muncul pada kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang

berbeda dan dengan akibat yang berbeda pula (Perroux dalam Tarigan, 2004). Teori

Perroux yang dikenal dengan istilah pusat pertumbuhan (growth of pole) merupakan

teori yang menjadi dasar strategi kebijakan pembangunan industri daerah yang

banyak diterapkan diberbagai negara saat ini. Adanya pengembangan wilayah pada

pusat-pusat pertumbuhan akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang juga akan

diikuti oleh pembangunan wilayah disekitarnya, karena pusat-pusat pertumbuhan

dapat menyebabkan terjadinya spread effect (efek sebar) dari daerah kegiatan pusat

pertumbuhan ke daerah sekitarnya, sehingga daerah sekitarnya juga akan dapat

tumbuh dan berkembang.

Menurut Perroux dalam Tarigan (2004) pusat pertumbuhan (growth pole) dapat

diartikan dengan dua cara yaitu secara fungsional dan geografis. Secara fungsional,

pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha yang karena sifat

hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi

kehidupan ekonomi, baik ke dalam maupun ke luar. Apabila dilihat secara geografis

pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan

kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) yang menyebabkan

berbagai usaha tertarik untuk berlokasi di tempat tersebut dan masyarakat senang

datang memanfaatkan fasilitas yang ada. Untuk menentukan kabupaten/kota di
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Provinsi Lampung yang menjadi wilayah pusat pertumbuhan dalam penelitian ini

menggunakan analisis skalogram, indeks sentralitas dengan skala ordinal dan arcGIS.

Sebelum mencari wilayah pusat pertumbuhan menggunakan analisis skalogram,

indeks sentralitas dengan skala ordinal dan arcGIS. Dalam penelitian ini akan

melakukan pemetaan wilayah terlebih dahulu dengan mengunakan alat analisis

tipologi klassen. Analisis tipologi klassen digunakan untuk melihat keadaan atau

posisi perekonomian pada suatu daerah, yang dibagi dalam empat kuadran. Kuadran

pertama merupakan daerah cepat maju dan tumbuh, kuadran kedua daerah maju tetapi

tertekan dan kuadran ketiga daerah berkembang cepat, sedangkan kuadran keempat

merupakan daerah yang relatif tertinggal. Kemudian hasil dari analisis tipologi

klassen akan digabungakan dengan hasil analisis skalogram indeks sentralitas dan

skala ordinal untuk membuat peta wilayah pusat pertumbuhan melalui aplikasi

arcGIS. Setelah pemetaan wilayah selesai dianalisis, selanjutnya akan mencari

wilayah pusat pertumbuhan menggunakan analisis skalogram, indeks sentralitas

dengan skala ordinal dan arcGIS.

Analisis skalogram merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui

kemampuan suatu daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian daerah pusat pertumbuhaan dapat ditentukan berdasarkan

kemampuan pelayanan suatu wilayah, wilayah yang memiliki kemampuan pelayanan

yang lebih tinggi akan menjadi pusat pertumbuhan sedangkan wilayah dengan

kemampuan pelayanan yang kurang akan menjadi daerah belakang (Rodinelli dalam

Nainggolan, 2011). Variabel yang digunakan dalam analisis skalogram dalam

penelitian ini tidak hanya mengunakan variabel fasilitas tetapi menambahkan variabel

potensi ekonomi, karena potensi ekonomi juga termasuk dalam aktifitas pelayanan
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dalam suatu wilayah dan ada tidaknya potensi ekonomi dalam suatu daerah dapat

mendorong kemajuan ekonomi daerah tersebut dan menorong daerah itu untuk

menjadi pusat pertumbuhan. Sehingga potensi ekonomi dapat dimasukan dalam

perhitungan analisis skalogram seperti fasilitas. Data variabel potensi ekonomi yang

digunakan yaitu data yang dapat dinyatakan dalam ukuran unit seperti banyaknya

jumlah obyek pariwisata bukan ukuran dalam hasil pertanian misalnya yang

dinyatakan dalam jumlah ton.

Langkah selanjutnya untuk menentukan wilayah pusat pertumbuhan yaitu

menggunakan indeks sentralitas yang merupakan langkah lanjutan dari analisis

skalogram dan bagian dari matriks fungsi wilayah atau sering disebut dengan analisis

fungsi yang merupakan analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di

wilayah studi, dalam kaitanya dengan berbagai aktivitas penduduk untuk memperoleh

atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Sehingga untuk mencari wilayah pusat

pertumbuhan mengunakan analisis skalogram dan indeks sentralitas dengan skala

ordinal dalam penelitian ini juga mengunakan variabel kepadatan penduduk. Untuk

melihat kesesuaian antara aktivitas penduduk dengan tersedianya jumlah fasilitas

kabupaten/kota di Provinsi Lampung, di bawah ini akan disajikan tabel yang berisi

data kepadatan penduduk dan jumlah fasilitas. Jumlah fasilitas dibatasi yaitu pada

fasilitas pendidikan dan kesehatan.
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Tabel 1.2 Data Luas, Kepadatan Penduduk dan Jumlah Fasilitas
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015

No Kab (Kabupaten)/Kota Luas
(km2)

Kepadatan
Penduduk
(per km2)

Jumlah fasilitas (unit)
Fasilitas
pendidikan

Fasilitas
kesehatan

1 Kab. Lampung Barat 2.142,78 137 393 270
2 Kab. Tanggamus 3.020,64 190 639 699
3 Kab. Lampung Selatan 700,32 1.389 965 1.028
4 Kab. Lampung Timur 5.325,03 189 1.000 1.257
5 Kab. Lampung Tengah 3.802,68 326 1.209 1.412
6 Kab. Lampung Utara 2.725,87 222 734 648
7 Kab. Way Kanan 3.921,63 110 521 442
8 Kab. Tulangbawang 3.466,32 124 469 311
9 Kab. Pesawaran 2.243,51 190 537 458
10 Kab. Pringsewu 625,00 619 446 405
11 Kab. Mesuji 2.184,00 90 217 182
12 Kab. Tulangbawang Barat 1.201,00 220 282 208
13 Kab. Pesisir Barat 2.907,23 52 164 178
14 Kota Bandar Lampung 296,00 3.308 593 735
15 Kota Metro 61,79 2.564 126 159

Sumber: BPS Provinsi Lampung dalam Angka, 2016

Tabel 1.2 menunjukan data luas, kepadatan penduduk dan jumlah fasilitas

kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Untuk mewakili komponen fasilitas yang

dimasukan dalam tabel tersebut mengunakan jumlah data fasilitas pendidikan dan

fasilitas kesehatan. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Kota Bandar

Lampung yang merupakan Ibukota Provinsi Lampung memiliki nilai kepadatan

penduduk paling besar yaitu 3.308 km2 dan jumlah fasilitas (pendidikan dan

kesehatan) yang relatif besar. Sedangkan kabupaten yang memiliki nilai kepadatan

penduduk terendah seperti Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Mesuji yaitu

sebesar 52 km2dan 90 km2 memiliki jumlah fasilitas yang rendah juga. Untuk

Kabupaten Lampung Tenggah dan Lampung Timur merupakan kabupaten yang

memiliki jumlah fasilitas yang tertinggi yaitu 1.209 dan 1.000 unit untuk fasilitas

pendidikan, 1.412 dan 1.257 unit untuk fasilitas kesehatan namun kepadatan
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penduduknya tidak begitu besar, banyaknya jumlah fasilitas di kedua Kabupaten

tersebut dapat terjadi karena Kabupaten Lampung Timur merupakan Kabupaten yang

memiliki luas paling tinggi di Provinsi Lampung sebesar 5.325,03 km2 dan

Kabupaten terluas kedua adalah Lampung Tenggah yaitu sebesar 3.802,68 km2.

Kondisi-kondisi seperti di atas dapat terjadi karena setiap orang ingin mencari

kehidupan yang lebih layak dengan tinggal di daerah yang memiliki kemudahan

dalam akses pelayanan seperti daerah yang memiliki kelengkapan fasilitas. Sesuai

dengan analisis skalogram dan indeks sentralitas dalam menentukan pusat

pertumbuhan, wilayah yang memiiki kelengkapan fasilitas akan menjadi wilayah

pusat pelayanan sedangkan wilayah dengan fasilitas yang relatif kurang akan menjadi

daerah belakang (hinterland). Setelah wilayah pusat pertumbuhan diperoleh

selanjutnya dalam penelitian ini akan mencari kekuatan interaksi spasial antara pusat

pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya.

Interaksi spasial atau keruangan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling

berpengaruh antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala,

kenampakan, atau permasalahan baru, karena lokasi atau wilayah adalah suatu hal

yang di perhitungkan dalam kajian ekonomi regional dan interaksi yang terjadi

diantara mereka mempengaruhi kecepatan pembangunan wilayah bersangkutan

(Respati, 2015). Untuk mencari kekuatan interaksi spasial antara wilayah pusat

pertumbuhan dengan daerah belakangnya (hinterland) dalam penelitian ini

mengunakan indeks gravitasi.

Indeks gravitasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar interaksi pusat

pertumbuhan dengan wilayah pendukungnya. Indeks gravitasi yang didasarkan pada
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sebuah teori kekuatan interaksi wilayah yang diperkenalkan oleh W.J. Reilly yang

mengadopsi teori gravitasi Isaac Newton (Ermawati, 2010). Dalam teori tersebut,

kekuatan interaksi wilayah diukur dengan memfokuskan pada perbandingan jumlah

penduduk dengan jarak antar wilayah. Sehingga untuk mencari indeks gravitasi dalam

penelititn ini menggunakan variabel jumlah penduduk dengan jarak antar wilayah.

Selanjutnya hasil dari indeks gravitasi akan dilakukan skoring dengan skala ordinal,

untuk memudahkan dalam penentuan prioritas kekuatan interaksi antar wilayah.

Penelitian mengenai penentuan pusat pertumbuhan sudah banyak dilakukan salah satu

contohnya yaitu penelitian terdahulu dari Ermawati pada tahun 2010 dengan judul

penelitian “Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan Di

Kabupaten Karang Anyar, Provinsi Jawa Tengah” dengan metode penelitian yang di

gunakan yaitu analisis skalogram, indeks sentralitas, indeks gravitasi, tipologi

klassen, dan LQ (Location Quotient). Perbedaannya dengan penelitian ini terdapat

pada lokasi penelitian, selain itu dalam analisis skalogram dan indeks sentralitas

menambahkan variabel potensi ekonomi dan melakukan skoring untuk memperoleh

urutan rangking (penentuan prioritas) dengan skala ordinal, dan untuk mengambarkan

wilayah pusat pertumbuhan dalam penetian ini menggunakan aplikasi arcGIS. untuk

mencari interaksi spasial mengunakan indeks gravitasi juga dilakukan skoring dengan

skala ordinal untuk memperoleh urutan rangking (penentuan prioritas) kekuatan

interaksi
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka dapat diambil

perumusan masalah sebagai berikut;

1. Kabupaten/kota mana yang menjadi daerah cepat maju dan tumbuh di Provinsi

Lampung?

2. Kabupaten/kota mana yang menjadi pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung?

3. Kabupaten/kota mana yang memiliki nilai interaksi spasial tertinggi dengan

wilayah pusat pertumbuhan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui daerah mana yang cepat maju dan tumbuh di Provinsi

Lampung.

b. Untuk mengetahui kabupaten/kota mana yang menjadi pusat pertumbuhan di

Provinsi Lampung.

c. Untuk mengetahui kabupaten/kota mana yang memiliki nilai interaksi spasial

tertinggi dengan wilayah pusat pertumbuhan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Bagi penulis sebagai salah satu syarat kelulusan Strata 1 (S1) di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
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b. Bagi fakultas dan pembaca sebagai referensi untuk mengetahui teoritis ekonomi

regional.

c. Dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan

penelitian sejenis.



II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Tipologi Klassen

Analisis tipologi wilayah menurut Klassen (Emilia, 2006) digunakan untuk

mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-

masing daerah. Tipologi daerah yang pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua

indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita

daerah. Variabel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masing-masing

daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi atau kuadran sebagai

berikut:

Tabel 2.1 Matrik Tipologi Daerah

Kuadran IV Kuadran I

Daerah relatif tertinggal
xi< x dan ∆xi< ∆x

Daerah cepat maju dan cepat tumbuh
xi> x dan ∆xi>x

Kuadran III Kuadran II

Daerah berkembang cepat
xi< x dan ∆xi> ∆x

Daerah maju tapi tertekan xi> x dan
∆xi< ∆x

Sumber: Syafrizal dalam Ermawati, 2010

Keterangan:

xi = PDRB Perkapita di salah satu daerah/wilayah analisis
x = PDRB Perkapita di daerah/wilayah referensi∆ = Laju Pertumbuhan ∆xi = xit- xit-1/ xit-1×100%∆xi = Pertumbuhan PDRB di salah satu daerah/wilayah analisis
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∆x = Pertumbuhan PDRB di daerah/wilayah referensi

2. Teori Pusat Pertumbuhan

Konsep pusat pertumbuhan dilandasi oleh konsep ruang ekonomi (economic space)

yang di kemukakan oleh Francoins Perroux. Teori Perroux yang dikenal dengan

istilah pusat pertumbuhan (growth of pole) merupakan teori yang menjadi dasar

strategi kebijaksanaan pembangunan industri daerah yang banyak diterapkan di

berbagai negara dewasa ini. Perroux menyatakan bahwa, pembangunan atau

pertumbuhan tidak terjadi disegala tata ruang, akan tetapi akan terbatas pada beberapa

tempat tertentu dengan variabel-variabel yang berbeda intensitasnya. Tata ruang

diidentifikasikan sebagai suatu arena (medan) kekuatan yang didalamnya terdapat

kutup-kutup pertumbuhan (Perroux dalam Tarigan, 2004).

Menurut Perroux dalam Tarigan (2004), pusat pertumbuhan (growth of pole) dapat

diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara

fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau

cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan

sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar

(daerah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi  yang

banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of

attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ

dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut,

walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut. Tidak semua

kota generatif dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan

harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
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1. Adanya hubungan internal antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai
ekonomi.

2. Adanya multiplier effect (unsur pengganda).
3. Adanya konsentrasi geografis.
4. Bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya.

Selain Perroux, para ahli seperti Myrdal (1957), Hirschman (1958), dan Boudville

(1966) juga mengemukakan berbagai konsep tentang pusat pertumbuhan. Menurut

Myrdal (dalam Mutaali, 2003), pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu

bergantung pada lokasi dari sumberdaya alam dan keuntungan-keuntungan lokasi

lainya. Pertumbuhan ini akan terjadi pada daerah belakangnya melalui efek kumulatif

yaitu efek sebar (spread effect) dan efek serap backwash effect).

Prinsip pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh adanya industri

propulsive tertentu, cenderung hanya akan menarik modal dari daerah sekitarnya,

karena keuntungan lokasi pada wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan backwash

effect akan menjadi lebih kuat dari spread effect yang ditandai dengan adanya

penyerapan ekonomi wilayah sekitarnya ke pusat-pusat pertumbuhan wilayah

tersebut. Apabila tidak ada kebijaksanaan intervensi dari suatu mekanisme pasar

maka pertumbuhan ekonomi ini akan menimbulkan pertumbuhan wilayah yang

timpang.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Hirschman (dalam Adisasmita, 2005) yang

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada pusat pertumbuhan akan berpengaruh

pada daerah belakangnya melalui efek polarisasi (polarization effect) dan efek

penetesan kebawah (trickling downeffect). Polarisasi efek tersebut diperkuat dengan

adanya pemusatan investasi pada pusat pertumbuhan, sedangkan trickling down effect

dapat tumbuh dengan cara meningkatkan daya tarik wilayah sekitarnya.
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Boudville (dalam Adisasmita, 2005), menyatakan bahwa setiap wilayah mempunyai

perbedaan struktur ekonomi. Perbedaan ini dipengaruhi antara lain oleh adanya

perbedaan latar belakang historis dan potensi sumber daya manusia pada wilayah-

wilayah tersebut. Untuk dapat menyebarkan pertumbuhan ekonomi dari pusat ke

daerah belakangnya, maka Boudville mengusulkan perlu dilakukan pemilihan lokasi

pusat atau kutub pertumbuhan yang dapat mendorong efek kumulatif kegiatan

ekonomi dan menyebarkannya ke wilayah belakangnya.

Berdasarkan dalam analisis klasifikasi kota, fasilitas utama dikelompokkan menjadi

tiga komponen, yaitu (Blakcley dalam Ermawati, 2010)

1. Differentiation adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Fasilitas
ini menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan yang
kompleks, jumlah dan tipe fasilitas komersial akan menunjukkan derajat ekonomi
kawasan/kota dan kemungkinan akan menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja.

2. Solidarity adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Fasilitas ini
menunjukkan tingkat kegiatan sosial dari kawasan/kota. Fasilitas tersebut
dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial namun
pengelompokkan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya relatife lebih
besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan
(benefit oriented).

3. Centrality adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi
politik/pemetintahan. Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari
masyarakat dalam system kota/komunitas. Sentralitas ini diukur melalui
perkembangan hirarki dari institusi sipil, misalnya kantor pos, sekolahan, dan
kantor pemerintahan dan sejenisnya.

3. Analisis Sklogram

Analisis skalogram memberikan gambarkan hierarki atau urutan peringkat wilayah

berdasarkan jenis dan jumlah unit prasarana pembangunan dari yang paling banyak

sampai paling sedikit, sehingga dapat ditentukan wilayah pusat pertumbuhan dan

dalam analisis skalogram (hirarki wilayah) untuk penentuan tingkat pertumbuhan

wilayah yang didasarkan pada ketersediaan sarana dan prasarana wilayah menurut

jumlah dan jenis unitnya, dengan menuliskan jumlah sarana dan prasarana yang
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dimiliki oleh setiap wilayah, atau menuliskan ada/tidaknya sarana dan prasarana di

suatu wilayah tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya (Ermawati, 2010). Sehingga

variabel yang digunakan dalam analisis ini yaitu variabel fasilitas (fasilitas

pendidikan, peribadatan, kesehatan, ekonomi) dan potensi ekonomi (potensi

pariwisata, industri, perikanan)

Analisis skalogram juga merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk

mengetahui kemampuan suatu daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Semakin tinggi perkembangan suatu wilayah berarti wilayah tersebut

semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Sehingga dalam

analisis skalogram ini juga memperhitungkan variabel kepadatan penduduk yang

dimiliki masing-masing kabupaten/kota.

Menurut Tarigan (dalam Gulo, 2015) salah satu tujuan menetapkan orde perkotaan

adalah agar dapat diperkirakan luas wilayah pengaruh dari kota tersebut dan dengan

demikian dapat diperkirakan jenis dan tingkat/mutu fasilitas kepentingan umum apa

saja yang perlu dibangun di kota tersebut, baik untuk melayani penduduk kota itu

sendiri maupun penduduk wilayah belakangnya yang sering datang ke kota tersebut.

Di sisi lain, hal ini dapat dipergunakan untuk memperkirakan apakah fasilitas yang

telah ada di kota tersebut akan dimanfaatkan secara penuh oleh penduduk kota itu

atau penduduk wilayah belakangnya, adapun teori lain yang mendukung adalah teori

pertumbuhan populasi Kremer.

Kremer (dalam Mankiw, 2006) memberikan pendapat bahwa pertumbuhan penduduk

adalah kunci dalam memajukan kesejahteraan ekonomi. Menurut Kremer, dengan

semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin banyaknya pula ilmuan, penemu,
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dan ahli mesin yang akan memberikan kontribusi pada inovasi dan kemajuan

teknologi. Sebagai bukti dari hipotesis ini, Kremer memulai dengan data sepanjang

sejarah umat manusia tingkat pertumbuhan dunia meningkat seiring dengan populasi

dunia. Contoh pertumbuhan dunia lebih cepat ketika populasi umat manusia 1 miliar

(terjadi sekitar tahun 1800-an), dibandingkan ketika populasi umat manusia hanya

100 juta (sekitar tahun500 sebelum Masehi). Fakta ini sejalan dengan hipotesis bahwa

memiliki lebih banyak penduduk akan mendorong lebih banyak kemajuan teknologi.

Jika kemajuan teknologi terjadi lebih cepat pada daerah dengan banyak penduduk

sehingga ada banyak temuan maka daerah dengan banyak penduduk akan mengalami

pertumbuhan yang lebih cepat.

4. Indeks Sentralitas

Indeks sentralitas atau indeks sentralitas marshall dimaksudkan untuk mengetahui

struktur/hierarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah. Pengukuran

tingkat sentralitas didasarkan pada jumlah fungsi atau fasilitas pelayanan pada suatu

wilayah berdasarkan frekuensi keberadaan fungsi atau fasilitas tersebut pada suatu

wilayah terkait. Dalam penelitian ini, nilai sentralisasi didapat dari pembobotan

terhadap jumlah fungsi, yang disebut sebagai nilai sentralitas terbobot, dengan rumus

Marshall 1986 (Djati, 2015), sehingga indeks sentralitas ini juga disebut sebagai

Indeks Sentralitas Marshall. Berikut adalah rumus untuk mencari nilai sentralitas

terbobot: C = (x/X)

Keterangan:

C = bobot atribut fungsi x
X = jumlah total fungsi dalam sistem
x = Nilai sentralitas gabungan = 100
Fasilitas pendidikan dan kesehatan = 10
Fasilitas peribadatan = 5
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Fasilitas ekonomi = 40
Potensi ekonomi dibobot = 35

5. Skala Ordinal

Skala ordinal adalah angka yang diberikan di mana angka-angka tersebut

mengandung pengertian tingkatan. Ukuran skala ordinal hanya untuk mengurutkan

objek atau data dari yang terendah samapai tertinggi atau sebaliknya. Skala ordinal

hanyalah memberikan nilai urutan atau rangking dan tidak mengambarkan nilai

absolut (Suharyadi, dalam Habib 2016).

Skala ordinal dalam penelitian ini digunakan untuk merangking atau mengurutkan

masing-masing kabupaten/kota yang akan menjadi prioritas wilayah pusat

pertumbuhan dari hasil analisis skalogram, indeks sentralitas dalam rangka penentuan

wilayah pusat pertumbuhan dan analisis gravitasi untuk menentukan kekuatan

interaksi antara daerah pusat pertumbuhan dengan daerah disekitarnya. Riyadi (dalam

Ermawati, 2010) menyatakan hendaknya matriks fungsi dengan metode skalogram ini

dilengkapi dengan data-data yang disusun melalui matriks fungsi lainya, dimana data-

data yang dihitung secara lebih detail, dengan mengunakan teknik pembobotan

(indeks sentralitas), pemberian rangking dan sebagainaya. Sehingga dalam penelitian

ini analisis skalogram dan indeks sentralitas yang mengunakan variabel jenis fungsi

(fasilitas dan potensi ekonomi) dan kepadatan penduduk juga dirangking dengan

skala ordinal.

6. lnterksi Spasial

Interaksi spasial atau keruangan merupakan suatu hubungan timbal bailk (reciprocal
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relationship) yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih yang dapat

menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Kuat-lemahnya interaksi

sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu adanya wilayah-wilayah yang saling

melengkapi (regional complementary), adanya kesempatan untuk berintervensi

(intervening opportunity), serta adanya kemudahan transfer atau (spatial transfer

ability) pemindahan dalam ruang (Respati, 2015).

Para ahli banyak yang mengembangkan teori interaksi spasial, seperti K.J. Kansky

dan W.J. Reilly. Aplikasi teori-teori interaksi spasial dapat diterapkan dalam

perencanaan pembangunan. Misalnya penempatan lokasi pusat pelayanan

masyarakat, pembangunan  prasarana transportasi yang dapat membuka keterasingan

suatu wilayah dari wilayah lain, dan kemajuan informasi serta teknologi. Salah satu

contoh teori interaksi spasial yaitu teori gravitasi.

Teori gravitasi pertama kali diperkenalkan dalam disiplin ilmu Fisika oleh Sir Issac

Newton 1687. Inti dari teori ini adalah bahwa dua buah benda yang memiliki massa

tertentu akan memiliki gaya tarik menarik antara keduanya yang dikenal sebagai gaya

gravitasi. Kekuatan gaya tarik menarik ini akan berbanding lurus dengan hasil kali

kedua massa benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara

kedua benda tersebut (Ermawati, 2010).

Model gravitasi newton ini kemudian diterapkan oleh W.J. Reilly 1929, seorang ahli

geografi untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Reilly berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara

dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memerhatikan faktor jumlah

penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. Perbandingan potensi interaksi
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antar wilayah dengan memanfaatkan formula yang dikemukakan Reilly ini dapat

diterapkan  jika kondisi wilayah-wilayah yang dibandingkan  memenuhi persyaratan

tertentu. Adapun persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, mata pencarian, mobilitas, dan
kondisi sosial-budaya penduduk setiap wilayah yang dibandingkan relatif sama.

2. Kondisi alam setiap wilayah relatif sama, terutama berkaitan dengan kondisi
topografinya.

3. Keadaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah wilayah
yang dibandingkan relatif sama.

Ketiga persyaratan tersebut berdasarkan kenyataan bahwa secara teoretis potensi

wilayah A untuk berinteraksi dengan wilayah B cenderung jauh lebih besar

dibandingkan antara wilayah B dan C. Namun, jika kondisi prasarana transportasi

yang menghubungkan wilayah B dan C jauh lebih baik jika dibandingkan antara A

dan B, tetap saja potensi interaksi antara B dan C akan jauh lebih besar. Demikian

pula halnya dengan persyaratan  lainnya, yaitu kondisi kependudukan dan topografi

dari suatu wilayah. Semakin besar angka interaksi yang diperoleh oleh suatu wilayah

maka semakin erat hubungan wilayah tersebut dengan daerah lainnya, dalam hal ini

berarti semakin potensial daerah tersebut untuk berkembang karena keterkaitan antar

kegiatan ekonominya erat.

Hubungan interaksi spasial tersebut contohnya seperti yang dikemukakan oleh

(Rondinelli dalam, Gulo 2015), dalam sistem kewilayahan, interaksi antara pusat

pertumbuhan dan wilayah belakang atau hinterland-nya terdapat hubungan dan

ketergantungan yang saling membutuhkan. Keterkaitan dalam hubungan ekonomi

antara wilayah sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan wilayah lain sebagai

hinterland-nya adalah sebagai sentral penyalur bahan pokok, pusat pemasaran dari

hasil-hasil produksi, pusat pendidikan, penyerap tenaga kerja, sentra perdagangan,
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pusat pengembangan perkebunan dan pertanian, pusat pangkalan perikanan, dan pusat

perhubungan laut dan udara.

Sejalan dengan hal tersebut untuk melihat apa saja contoh keterkaitan atau interaksi

antara pusat pertumbuhan dan wilayah pendukungnya (hinterland), diantaranya (1)

Keterkaitan fisik (physical linkages), yang berbentuk integrasi manusia melalui

jaringan transportasi (sungai) baik alami maupun rekayasa. Jalan-jalan baru dan rel

kereta api ini dapat mengurangi waktu perjalanan, bisa memperluas jaringan

pemasaran, memberikan peluang penglaju (commuter), dan migrasi serta bisa

memberikan pelayanan (service) yang baik. (2) Keterkaitan ekonomi (economic

linkages), berkaitan erat dengan pemasaran sehingga terjadi aliran komoditas

berbagai jenis bahan dan barang manufaktur, modal, dan pendapatan serta keterkaitan

produksi ke depan (forward linkages) dan ke belakang (backward linkages) di antara

berbagai kegiatan ekonomi. (3) Keterkaitan pergerakan penduduk (population

movement linkages), pola migrasi baik permanen maupun temporer. Keterkaitan ini

merupakan gambaran dari keterkaitan wilayah perdesaan dengan keterkaitan antara

perdesaan dan perkotaan. (4) Keterkaitan teknologi (technological linkages),terutama

peralatan, cara dan metode produksi harus terintegrasi secara spasial dan fungsional

karena inovasi teknologi saja tidak akan memacu transformasi sosial dan ekonomi

suatu wilayah jika tidak disesuaikan dengan suatu kebutuhan. (5) Keterkaitan sosial

(social linkages) merupakan dampak dari keterkaitan ekonomi terhadap pola

hubungan sosial penduduk. (6) Keterkaitan pelayanan sosial (service social linkages),

seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, dan bank. (7) Keterkaitan

administrasi, politik, dan kelembagaan, misalnya pada struktur pemerintahan, batas

administrasi ataupun anggaran dan biaya pembangunan yang direfleksikan dalam
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hubungan struktural pemerintahan formal.hubungan kegiatan ekonomi antar wilayah

dan sosial masyarakat.

7. Tinjauan Riset Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, telah dipelajari beberapa hasil-hasil penelitian

sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Berikut hasil beberapa penelitian

tersebut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul penelitian Metode dan
Variabel

Hasil penelitian

1. Ermawati
(2010)

Analisis Pusat
Pertumbuhan
Ekonomi
PadaTingkat
Kecamatan di
Kabupaten
Karang Anyar,

Metode :
Analisis
skalogram,
indeks
sentralitas,
indeks gravitasi,
tipologi klassen,

Terdapat tujuh
kecamatan yang
mempunyai hirarki
dengan kategori tinggi
keatas sebagai pusat
pertumbuhan yaitu
Kecamatan

Provinsi
JawaTenggah

dan LQ
(Location
Quotient).

Karanganyar,
Kecamatan Jaten,
Kecamatan Tasikmadu,
Kecamatan

Variabel:
Failitas, jarak
antar Wilayah,
jumlah
penduduk,
PDRB perkapita,
laju
pertumbuhan
penduduk

Colomadu, Kecamatan
Tawangmangu,
Kecamatan
Karangpandan dan
Kecamatan
Gondangrejo

2 Yarman
Gulo (2015)

Identifikasi
pusat-pusat
pertumbuhan dan
wilayah
pendukungnya
dalam
pengembangan
wilayah
Kabupaten Nias

Metode:
Analisis yang
digunakan
analisis
skalogram dan
analisis gravitasi

Variabel:
Fasilitas

Hasil analisis
menunjukkan bahwa
pusat pertumbuhan
utama di Kabupaten
Nias adalah Kecamatan
Gido, pusat
pertumbuhan kedua,
yaitu Kecamatan
Idanogawo, dan  pusat
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No Peneliti Judul penelitian Metode dan
Variabel

Hasil penelitian

ekonomi, sosial
pemerintahan,
jarak antar
wilayah, jumlah
penduduk

pertumbuhan ketiga
adalah Kecamatan
Botomuzoi.
Pusat pertumbuhan
Kecamatan Gido
memiliki daerah
belakangnya
(hinterland) terdiri dua
kecamatan, yakni
Kecamatan Somolo-
molo dan Ma’u.

3. Luthfi
mutaali
(2003)

Studi Penentuan
Desa-Desa Pusat
Pertumbuhan di
Provinsi
Yogyakarta

Metode:
teknik
pembobotan
analisis guttman,
skalogram
,indeks
sentralitas, LQ
(Location
Quotient),
dan analisis
statistik korelasi
tata jenjang
spearman.

Variabel:
Jarak antar
daerah, fasilitas
jalan, fasilitas

Hasil penelitian
menunjukan desa-desa
di Provinsi DIY
memiliki aksesibilitas
lokasi yang cukup baik,
sistem spasial hirarki
pelayanan menunjukan
gejala primasi dan
kesenjangan, basis
perekonomian terletak
pada sektor pertanian
dengan dukungan
sektor jasa,
perdagangan dan
industri, sebagian besar
desa pusat
pertumbuhan terpilih
merupakan ibu kota.

sosial, fasilitas
ekonomi, tenaga
kerja menurut
Sembilan sektor

kecamatan, ada yang
sekaligus ibukota
kabupaten

4. Theresia
Silvana
Samba
Djati1,dkk
(2015)

Kajian
Pertumbuhan
Wilayah
Pengembangan
di Kota Ambon
(Studi Kasus :
Satuan Wilayah
Pengembangan
II)

Metode:
analisis overlay,
skalogram,
indeks sentralitas
dan analisis
gravitasi.

Variabel:
Fasilitas
ekonomi,
pendidikan,
peribadatan dan
kesehatan, jarak
antar willyah

Arah perkembangan
spasial Satuan Wilayah
Pengembangan (SWP)
II yaitu perkembangan
horizontal melalui
proses perkembangan
spasial sentrifugal.
Lokasi pusat
pertumbuhan
berdasarkan analisis
skalogram dan indeks
senrtalitas berada di
desa Passo.
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No Peneliti Judul penelitian Metode dan
Variabel

Hasil penelitian

dan, jumlah
penduduk

Hasil analisis gravitasi
menunjukan interaksi
desa/ kelurahan yang
paling kuat yaitu antara
Desa Passo dengan
Nania, Sedangkan yang
paling sedikit
interaksinya yaitu Desa
Passo dengan Desa
Latta

5. Rebecka
Octaria N
dan
Paidi
Hidayat
(2010)

Analisis sektor
unggulan di Kota
Medan

Metode:
Analisis typology
Klassen,
scalogram dan
gravity.

Variabel:
Laju rata-rata
pertumbuhan
PDRB dan
pendapatan.
perkapita, fasilits
ekonomi, sosial,
politik/
pemerintahan
jumlah penduduk
dan jarak antar
daerah.

Berdasarkan hasil
gabungan analisis
tipolog klassen dan
skalogram terdapat 2
kecamatan yang
ditetapkan sebagai
kecamatan pusat
pertumbuhan, yaitu
Kecamatan Medan Deli
dan Kecamatan Medan
Petisah.

Hasil analisis gravitasi
menunjukkan bahwa
Kecamatan Medan Deli
memiliki hubungan
interaksi paling kuat
dengan Kecamatan
Medan Timur

B. Kerangka Pemikiran

Ketidakhomogennya wilayah dalam suatu daerah baik dalam jumlah penduduk,

iklim, cuaca bahkan fasilitas sosial dan ekonomi menyebabkan adanya daerah nodal

dan spasial.daerah nodal secara fungsional memiliki sifat saling ketergantungan

antara pusat dan daerah di belakangnya (hinterland). Pada daerah nodal biasanya

lebih cepat bertumbuh daripada wilayah belakangnya dikarenakan pada daerah nodal

memiliki keuntungan aglomerasi ekonomi dan distribusi penduduk yang terpusat.
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Akan tetapi tidak semua daerah nodal tersebut mengalami pertumbuhan secara merata

tetapi sering terdapat titik-titik yang menjadi pendorong perkembangan kegiatan

daerah nodal yang dinamakan sebagai pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, untuk

mempercepat peningkatan pendapatan terdapat suatu keharusan untuk membangun

sebuah atau beberapa pusat kekuatan ekonomi dalam suatu negara atau daerah. Peran

kutup pertumbuhan dalam pengembangan wilayah adalah sebagai penggerak utama

atau lokomotif pertumbuhan yang selanjutnya menyebarkan hasil-hasil pembangunan

dan dampak pertumbuhan kewilayah pengaruhnya (Adissasmita, 2005).

Untuk mengindentifikasi kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang akan menjadi

pusat pertumbuhan dalam penelitian ini diidentifikasi dengan mengunakan analisis

skalogram dan indeks sentralitas dengan skala ordinal. Sebelum mencari daerah pusat

pertumbuhan dengan analisis skalogram dan indeks sentralitas mengunakan skala

ordinal. Penelitian ini akan melakukan pemetaan wilayah terlebih dahulu dengan

mengunakan alat analisis tipologi klassen. Variabel yang digunkaan adalah rata-rata

laju pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB ADHK tahun 2010.

Analisis skalogram dan indeks sentralitas dianalisis dengan mengunakan variabel

fasilitas dan potensi ekonomi yang terdapat pada masing-masing kabupaten/kota.

Fasilitasnya berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan ekonomi dan

variabel potensi ekonomi yang digunakan yaitu (pariwisata, perikanan dan industri).

Untuk menentukan wilayah pusat pertumbuhan mengunakan analisis skalogram dan

indeks sentralitas juga melibatkan variabel kepadatan penduduk. Setelah hasil analisis

skalogram dan indeks sentralitas ditemukan, selanjutnya dari hasil tersebut akan

ditentukan prioritas atau rangking dari masing-masing kabupaten/kota dengan skala
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ordinal. Tahap terakhir untutk menentukan dan menggambarkan wilayah pusat

pertumbuhan mengunakan alat atau aplikasi arcGIS, yaitu dengan menggabungkan

data hasil dari analisis tipologi klassen, skalogram dan indeks dengan skalal ordinal.

Setelah wilayah pusat pertumbuhan di temukan selanjutnya dalam penelitian ini akan

mencari interaksi spasial antara wilayah pusat pertumbuhan dengan daerah

disekitarnya mengunakan indeks gravitasi. Indeks gravitasi digunakan untuk

mengetahui seberapa besar nilai interaksi pusat pertumbuhan dengan wilayah

sekitarnya. Nilai interaksi yang paling tinggi menunjukan antar daerah tersebut

memiliki interaksi spasial yang kuat, variabel yang digunakan dalam analisis indeks

gravitasi ini mengunakan variabel jumlah penduduk dengan jarak antar wilayah. Hasil

dari indeks gravitasi ini juga akan dilakukan skoring untuk memperoleh urutan

rangking (penentuan prioritas) kekuatan interaksi dengan skala ordinal.
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Analisis Skalogram dan
Indeks Sentralitas

Pemetaan Wilayah dengan
Tipologi Klassen

ArcGIS (Untuk
Menggambarkan Peta
Wilayah Pusat
Pertumbuhan)

Indeks Gravitasi

Skala ordinal (Rangking)

Digunakan Untuk
Menentukan Prioritas
Wilayah Pusat
Pertumbuhan dan
Kekuatan Interaksi Spasial

Wilayah Pusat Pertumbuhan

Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung
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C. Hipotesis

Dari permasalahan yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Diduga Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten

Lampung Selatan akan menjadi daerah yang termasuk kategori cepat maju dan

tumbuh.

2. Diduga Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten

Lampung Selatan akan menjadi wilayah pusat pertumbuhan.

3. Diduga wilayah pusat pertumbuhan Kota Bandar Lampung akan memiliki

interaksi spasial tertinggi dengan Kabupaten Pesawaran.

Diduga wilayah pusat pertumbuhan Kabupaten Lampung Tengah akan memiliki

interaksi spasial tertinggi dengan Kabupaten Lampung Timur.

Diduga wilayah pusat pertumbuhan Kabupaten Lampung Selatan akan memiliki

interaksi spasial tertinggi dengan Kota Bandar Lampung.

.



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis dan Sumber Penelitian 

 

 

Jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini 

disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006) yang 

mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak 

dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan hasilnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data 

(Kuncoro, 2009). Data sekunder yang digunakan diperoleh dari statistik ekonomi, 

seperti BPS Provinsi Lampung,dan instansi terkait. 

 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

 

1. Variabel yang digunakan dalam analisis tipologi klassen 

 

a. Rata-rata PDRB perkapita masing-masing kabupaten/kota tahun 2012-2015 

 

Data Rata-rata PDRB perkapita diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK 2010 

dibagi jumlah penduduk pada masing-masing tahun, setelah itu di jumlahkan dan 
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dibagi banyaknya tahun. PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa 

yang di hitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai 

tahun dasar.Data PDRB ADHK dapat digunakan untuk menunjukkan laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. 

 

 (Kuncoro, 2009). Data sekunder yang digunakan diperoleh dari statistik ekonomi, 

seperti BPS Provinsi Lampung,dan instansi terkait. 

 

 

C. Metode Analisis 

 

2. Variabel yang digunakan dalam analisis tipologi klassen 

 

b. Rata-rata PDRB perkapita masing-masing kabupaten/kota tahun 2012-2015 

 

Data Rata-rata PDRB perkapita diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK 2010 

dibagi jumlah penduduk pada masing-masing tahun, setelah itu di jumlahkan dan 

dibagi banyaknya tahun. PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa 

yang di hitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai 

tahun dasar.Data PDRB ADHK dapat digunakan untuk menunjukkan laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. 

 

c. Rata-rata Laju pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota tahun 

2012-2015 

 

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan data yang menunjukan perkembangan agregat 

pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya, diperoleh dengan 

cara mengurangi nilai PDRB (ADHK 2010) pada tahun ke-n (tahun dasar) terhadap 

nilai pada tahun ke n-1(tahun sebelumnya) dibagi dengan niali PDRB tahun ke n-1, 
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dikali 100. Dengan menjumlahkan hasil perhitungan pada setiap tahun dan di bagi 

banyaknya tahun maka diperoleh nilai rata-ratanya. 

 

d. Jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota tahun 2012-2015 

 

Jumlah penduduk adalah Individu-individu atau anggota rumah tangga yang 

bertempat tinggal dimasing masing daerah tidak termasuk wisatawan asing, domestik 

yang tinggal kurang dari 6 (enam) bulan, awak kapal atau pesawat yang sedang 

singgah, pengusaha asing dan domestik yang tinggal kurang dari 6 (enam) bulan, 

anggota Diplomat dan Konsulat, serta pekerja musiman (BPS Provinsi Lampung 

dalam Angka , 2016). Variabel jumlah penduduk digunakan untuk memperoleh data 

PDRB perkaita dan indeks gravitasi. 

3. Variabel yang digunakan dalam analisis skalogram dan indeks sentralitas dengan 

skala ordinal 

 

Variabel-variabel yang digunakan adalah fasilitas, potensi ekonomi dan kepadatan 

penduduk pada tahun 2015 yang diperoleh dari BPS Provinsi Lampung dalam Angka 

2016. Berikut penjelasan variabel fasilitas, potensi ekonomi dan sedangkan variabel 

kepadatan penduduk.  

 

1. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar 

pelaksanaan segala sesuatu usaha.(Suharsimi dalam Nababan, 2014). Berikut jenis 

fasilitas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

 

a. Fasilitas pendidikan 

Fasilitas pendidikan terdiri dari jumlah SD (Sekolah Dasar) dan MI (Madrasah 

Ibtidaiyah),SMP (Sekolah Menengah Pertama) MTs (Madrasah Tsanawiayah), SMA 
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(Sekolah Menengah Atas), MA (Madrasah Aliayah), PT (Perguruan Tinggi) yang 

berbentuk akademi, politeknik sekolah tinggi, institut dan univesitas baik negri atau 

swasta yang terdapat pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2015.  

 

b. Fasilitas kesehatan 

Fasilitas kesehatan terdiri dari: 

1. Rumah sakit merupakan tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan di 

bawah pengawasan dokter baik yang berobat jalan ataupun rawat inap. 

2. PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit pelaksanaan teknis 

dinas kabupaten/kota yang mempunyai fungsi utama sebagai penyelenggra  

pelayanan kesehatan tingkat pertama. 

3. POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan pelayanan kesehatan pada 

tingkat terkecil. 

4. BP (Balai Pengobatan) adalah sarana kesehatan yang dipakai untuk pelayanan 

berobat jalan, biasanya berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis. 

5. Polindes (Pondok Bersalin Desa) merupakan tempat pelayanan bersalin dan 

kesehatan ibu hamil dan anak dalam tingkat desa.  

6. Rumah bersalin adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah 

bersalin, dilengkapi dengan pelayanan pemeriksaan kehamilan persalinan serta 

ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior yang ada pada 

masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung.  

7. KKB (Klinik Keluarga Berencana) adalah badan kesejahteraan ibu dan anak 

yanag memberikan pelayanan keluarga berencana dan pada umumnya 

diintegrasikan ke dalam PUSKESMAS. 
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8. PPKBD (Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa) merupakan badan 

kesejahteraan ibu dan anak yanag memberikan pelayanan keluarga berencana 

pada tingkat desa.  

 

c. Fasilitas peribadatan  

Fasilitas Peribadatan terdiri dari jumlah Masjid dan Musholla merupakan tempat 

ibadah umat Islam, Gereja Protestan dan Katholik merupakan tempat beribadah umat  

Kristiani, Pura adalah tempat ibadah umat Hindu dan Vihara merupakan tempat 

ibadah umat Budha yang terdapat pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung. 

 

d. Fasilitas ekonomi 

Fasilitas ekonomi terdiri dari, hotel yang merupakan tempat penginapan yang terdiri 

dari hotel bintang dan non bintang. Bank dalam penelitin ini terdiri jumlah Bank 

Umum dan BPR baik kantor pusat atau kantor cabang. Restoran/rumah makan adalah 

tempat penyediaan kuliner (makanan siap saji) yang sudah mempunyai bangunan 

tetap dan koperasi berasal jumlah koperasi primer.  

 

2. Potensi Ekonomi 

 

a. Potensi pariwisata 

Potensi ekonomi dibidangpariwisata berasal dari jumlah jenis obyek pariwisatabaik 

pariwisata laut atau darat. 

 

b. Potensi perikanan  

 
Potensi ekonomi dibidangperikanan ini terdiri dari jumlah budidaya ikan laut tambak, kolam 

dan keramba yang terdapat pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung. 



34 
 

c. Potensi industri  

Potensi ekonomi dibidang industri terdiri dari jumlah perusahaan besar dan sedang. 

perusahaan besar yaitu memiliki 100 atau lebih jumlah pekerja sedangkan perusahaan 

sedang memiliki 20-99 pekerja yang berasal dari berbagai jenis usaha seperti usaha 

makanan, tekstil, dan lain-lain. 

 

Potensi ekonomi merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat 

digunakan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi.Provinsi Lampung memiliki 

letak yang sangat strategis, letaknya yang berbatasan langsung dengan lautan 

membuat Provinsi Lampung memiliki potensi wisata bahari yang menjadi daya tarik 

tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung ketempat pariwisata 

yang ada di Provinsi Lampung. Dengan adanya potensi wisata pada suatu daerah 

dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, sehingga dapat mendorong 

perekonomian daerah itu. Provinsi Lampung juga memiliki potensi perikanan seperti 

adanya usaha budidaya ikan baik budidaya di laut ataupun di darat. Berbagai hasil 

budidaya tersebut dapat menyebabkan timbulnya pendirian suatu industri, industri 

yang berdiri dalam rangka mengolah hasil budidaya untuk menjadi berbagai produk 

yang bernilai jual. Pengunaan variabel potensi ekonomi dalam penelitian ini dibatasi 

dengan data yang hanya bisa dinyatakan dalam satuan unit bukan seperti satuan ton 

dan yang lainnya dikaranakan variabel ini digunakan dalam analisis yang 

menggunakan satuan unit. 

 

4. Kepadatan Penduduk merupakan data yang diperoleh dari perbandingan jumlah  

penduduk dan luas wilayah. Data kepadatan penduduk yang digunakan dalam 

penelitian terdiri dari data kepadatan penduduk yang dimiliki setiap 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung. 



35 
 

 

5. Untuk mecari kakuatan interaksi spasial  

Interaksi spasial antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya 

(hinterland) di analisis dengan indeks gravitasi, Variabel-variabel yang digunakan 

adalah jumlah penduduk dan jarak antar wilayah pada tahun 2015.Variabel jumlah 

penduduk sudah dijelaskan sebelumya. Sedangkan jarak antar wilayah adalah ukuran 

atas jarak antar kedua daerah dengan memperhitungkan rute utama jalan raya 

terpendek dalam kilo meter. (BPS Provinsi Lampung dalam Angka, 2016) 

 

 

D. Metode Analisis  

 

1. Analisis Tipologi Klassen  

 

Analisis tipologi klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang kondisi dan 

struktur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yang dikaitkan dengan 

perekonominan diatasnya, dalam penelitian ini yang menjadi wilayah referensi adalah 

Provinsi Lampung dan wilayah analisisnya adalah masing-masing kabupaten/kota 

yang ada di Provinsi Lampung dan dibagi menjadi empat kuadran sebagai berikut 

(Syafrizal dalam Ermawati, 2010): 

 

1. Kuadran pertama adalah daerah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu daerah yang 

memiliki tingkat PDRB Perkapita dan laju pertumbuhan yang lebih unggul 

dibandingkan dengan wilayah referensi. 

2. Kuadran kedua adalah daerah maju tapi tertekan yaitu daerah yang memiliki 

tingkat PDRB Perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah 

referensinya, tetapi laju pertumbuhan ekonominya lebih kecil dari pada wilayah 

referensinya. 
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3. Kuadran ketiga adalah daerah berkembang cepat, daerah ini memiliki tingkat 

PDRB Perkapita lebih kecil dibandingkan dengan wilayah referensinya, tetapi 

laju pertumbuhan ekonominya lebih besar dari pada wilayah referensinya. 

4. Kuadran keempat adalah daerah Relatif tertinggal yaitu daerah yang memiliki 

tingkat PDRB Perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil 

dibandingkan wilayah referensinya 

 

2.  Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas dan Skala Ordinal 

 

Analisis sklagoram ini sering juga disebut sebagai metode analisis skala Guttman 

Menurut Soenjoto dalam (Gaffara, 2015). Metode analisis skala Guttman merupakan 

suatu teknik skala, yang memiliki sedikit perbedaan dengan teknik-teknik skala 

lainnya, yaitu metode yang menuliskan ada atau tidaknya suatu fungsi (fasilitas dan 

potensi ekonomi) di suatu wilayah, dengan mengisikan angka 1 bila suatu fungsi 

tersebut terdapat pada suatu wilayah dan mengisikan anggka 0 jika tidak ada.  

 

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambarkan hierarki atau urutan peringkat 

wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit prasarana pembangunan dari yang paling 

banyak sampai paling sedikit. Sehingga analisis skalogram dalam penelitian ini juga 

menggunakan metode menuliskan ada atau tidaknya fasilitas dan potensi ekonomi di 

suatu wilayah, yaitu dengan mengisikan angka 1 bila fasilitas dan potensi ekonomi 

tersebut terdapat pada suatu wilayah dan mengisikan anggka 0 bila jika tidak ada. 

Semua jumlah fasilitas dan potensi ekonomi yang dimiliki setiap unit wilayah disusun 

dalam suatu tabel dan kemudian dicari hirarki atau kelompok wilayahnya. 

 

Kelemahan dari analisis skalogram adalah tidak mempertimbangkan frekuensi setiap 

jenis fasilitasnya. Sedangkan untuk menentukan kabupaten/kota sebagai pusat 
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pertumbuhan tidak hanya berdasarkan keberadaan setiap jenis fasilitasnya tetapi juga 

dengan mempertimbangan frekuensinya. Dalam prakteknya di lapangan, hendaknya 

matriks fungsi dengan metode skalogram ini dilengkapi dengan data-data yang disusun 

melalui matriks fungsi lainnya, dimana data-data yang disampaikan dihitung secara lebih 

detail, dengan menggunakan teknik pembobotan (indeks sentralitas), pemberian ranking, 

dan sebagainya (Riyadi dalam Ermawati, 2003).  

 

Indeks sentralitas (Centrality Indeks Analysis) merupakan langkah lanjutan dari 

analisis skalogram yang dalam analisisnya tidak hanya berdasarkan jumlah fungsi 

atau fasilitas pelayanan yang ada pada suatu wilayah, tetapi juga berdasarkan 

frekuensi keberadaan fungsi atau fasilitas tersebut pada wilayah yang ditinjau. 

Frekuensi keberadaan fungsi menunjukan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar 

di wilayah tertentu (Mutaali, 2003).  

 

Perbedaan indeks sentralitas dan skalogram adalah pada indeks sentralitas dilakukan 

penilaian berdasarkan bobot dari setiap jenis fungsi yang ada, sehingga disebut juga 

dengan indeks sentralitas berbobot. Pengukuran tingkat sentralitas didasarkan pada 

jumlah fungsi atau fasilitas pelayanan pada suatu wilayah berdasarkan frekuensi 

keberadaan fungsi atau fasilitas tersebut pada suatu wilayah terkait. Fungsi alat 

analisis indeks sentralitas ini sama dengan analisis skalogram, yaitu digunakan untuk 

mengetahui struktur/hirarki pusat pertumbuhan ekonomi yang ada dalam suatu wilayah 

dengan menghitung berapa jumlah fungsi yang ada, berapa jenis fungsi serta seberapa 

besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah (Riyadi dalam 

Ermawati, 2010). Oleh karena itu, untuk mengetahui pusat pertumbuhan ekonomi di 

suatu wilayah dalam penelitian ini menggunakan analisis skalogram dengan 
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menggabungkan analisis indeks sentralitas dengan teknik pembobotan dan pemberian 

rangking dengan skala ordinal.  

 

Skala ordial dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan prioritas atau 

rangkaing dalam rangka untuk mengurutkan wilayah yang mempunyai hasil tertinggi 

sampai yang terendah dari analisis skalgram dan indeks sentralits. Dilakukan dengan 

cara memberikan skor pada masing-masing analisis kemudian skor tersebut ditotal 

dan dilakukan perangkingan, yang memeperoleh skor terbanyak akan memperoleh 

rangking yang pertama dan sebaliknya. Besarnya kelas interval diperoleh dari selisih 

aspek tertinggi–terendah dibagi jumlah kelas berikut contonnya. 

 

Tabel 3.1 Penentuan Skoring Setiap Aspek 

No 

 

Kelas Interval Skor 

1 Kelas interval rendah  1 

2 Kelas interval sedang 2 

3 Kelas interval cukup 3 

4 Kelas interval tinggi 4 

5 Kelas Interval sangat tinggi 5 

Sumber: Habib, 2016 

 

 

Tabel 3.2 Contoh Merangking dalam Rangka Pengambilan Keputusan 

No  Kab/kota Analisis 

skalogram 

Analisis 

Sentralitas 

Kepadatan 

Penduduk 

Total 

skor  

Rangking 

1 Kab. Lampung 

Barat  

- - - - - 

2 Kab. Lampung 

Selatan 

- - - - - 

3 Kab. Lampung 

Timur 

- - - - - 

4 Kab. Lampung 

Tengah 

- - - - - 

5 Kab. Lampung 

Utara 

- - - - - 
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Berikut ini langkah-langkah dalam analisis skalogram dan indeks sentralitas dengan 

skala ordial: 

1. Kolom pertama diisi dengan jenis fungsi (jenis fasilitas dan potensi ekonomi) 

yang terdiri dari 32 jenis fungsi , pengisian kolom jenis fungsi diisi dengan nilai 1 

jika ada fasilitas dan potensi ekonomi tersebut di suatu wilayah atau 0 jika tidak 

ada. 

2. Kolom selanjutnya adalah kolom yang diisi nama-nama lima belas 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.  

3. Pada baris total fungsi (jenis fasilitas dan potensi ekonomi)” diisi dengan 

menjumlahkan masing masing fungsi yang ada pada setiap kabupaten/kota (setiap 

baris). 

4. Pada Kolom jumlah jenis fungsi diisi dengan menjumlahkan jenis fungsi yang ada 

dari seluruh kabupaten/kota (setiap kolom). 

5. Setelah total fungsi ditemukan, selanjutnya akan dicari tingkat/kelompok hierarki 

wilayah, dalam menentukan kelompok hierarki terlebih dahulu harus dicari 

jumlah kelas dan interval kelasnya dengan rumus sebagai berikut: 

 

Rumus mencari banyaknya kelas dengan menggunkan metode Strugess (Gulo, 2015). 

k = 1 + 3,3 Log n  

Keterangan:      

k = banyaknya kelas (tingkat hirarki) 

n = banyaknya kabupaten/kota. 

 

Selanjutnya rumus untuk menentukan besarnya interval kelas: 

  
   

 
          

Keterangan: 
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A = jumlah fasilitas tertinggi 

B = jumlah fasilitas terendah 

k = banyaknya kelas (tingkat hirarki). 

 

6. Setelah banyaknya kelas dan besarnya interval kelas ditemukan, hierarki wilayah 

dapat ditentukan wilayah yang memiliki hierarki kecil misalnya hierarki I 

merupakan wilayah yang menjadi tingkat hierarki tertinggi berarti memiliki kelas 

interval yang tertinggi juga dan dan sebaliknya.  

7. Selanjutnya hasil tersebut diurutkan berdasarkan besarnya tingkatan hierarkinya, 

supaya lebih mudah dalam membaca hasil analissskalogramnya. 

8. Setelah analisis skalogram selesai selanjutnya dari hasil analisis tersebut akan 

dilakukan skoring mengunakan skala ordinal, jumlah skor yang diberikan 

berdasarkan besarnya kelas interval dan jumlah kelas yang harus dicari terlebih 

dahulu seperti dalam menentukan tingkatan hierarki yang sudah dibahas 

sebelumnya. 

9. Selanjutnya akan mencari nilai indeks sentralitas. Dengan cara membuat tabel 

baru yang sama seperti cara analisis skalogram dan mengalikan setiap kolom dan 

baris yang berisikan dengan angka 1dan 0 dengan jumlah frekunsi masing-masing 

fungsi. 

10. Setelah itu jumlah frekuensi masing-masing fungsi dicari nilai bobot 

Sentralitasnya, dengan rumus bobot fungsi C = (x/X) 

 

Keterangan: 

 

C = bobot atribut fungsi x  

X = jumlah total fungsi dalam sistem 

x = Nilai sentralitas gabungan = 100  

Fasilitas pendidikan dan kesehatan = 10 

Fasilitas peribadatan = 5 

Fasilitas ekonomi = 40 

Potensi ekonomi dibobot = 35 
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Pembobotan yang lebih besar untuk fasilitas ekonomi dan potensi ekonomi tersebut, 

dikarenakan  fasilitas ekonomi dan potensi ekonomi memiliki peran yang lebih besar 

untuk mendorong masuknya investasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan 

pertumbuhan suatu daerah. 

11. Setelah itu pada baris total fungsi jumlahkan nilai bobot sentraliats tersebut pada 

setiap masing-masing jenis fungsi yang ada pada setiap wilayah (setiap baris). 

Pada kolom jumlah jenis fungsi diisi dengan menjumlahkan jenis fungsi yang ada 

dari seluruh kabupaten/kota (setiap kolom), penjumlahan tersebut akan 

menghasilkan nilai indeks sentralitas. 

12. Dari nilai indeks sentralitas tersebut kemudian akan ditentukan hirarki pusat 

pertumbuhan ekonomi tingkat kabupaten/kota, dengan mencari besarnya interval 

kelas caranya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya.  

13. Setelah nilai indeks sentralitas diperoleh, selanjutnya hasil analisis tersebut akan 

dilakukan skoring mengunakan skala ordinal dan variabel kepadatan penduduk 

juga akan dilakukan skoring, jumlah skor yang diberikan berdasarkan besarnya 

kelas interval dan jumlah kelas yang harus dicari terlebih dahulu seperti dalam 

menentukan tingkatan hierarki yang sudah dibahas sebelumnya. 

14. Semua hasil skoring kemudian direkap dalam satu tabel dan akan dilakukan 

perangkingan untuk menentukan prioritas wilayah pusat pertumbuhan, yang 

mendapatkan rangking tertinggi merupakan wilayah yang mendapatkan skor 

paling banyak.  

 

3. Analisis ArcGIS 

 

ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI (Environment 

Science dan Research Institute) yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari 
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berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS 

berbasis web. Software ini mulai dirilis pada tahun 2000 oleh ESRI. Kegunaanya 

aplikasi ini untuk  menampilkan data spasial, membuat peta, serta melakukan analisis 

data spasial (Siregar, 2014).  

 

Versi aplikasi arcGIS yang digunakan dalam penelitian ini adalah arcGIS 10.3 dan 

digunakan untuk membuat peta pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung dengan 

mengunakan gabungan data spasial yang digunakan pada analisis sebelumnya. Hasil 

gambar peta berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan 

menjadi dua kategori yaitu daerah yang menjadi pusat pertumbuhan dan daerah 

belakang (hinterland) dari pusat pertumbuhan.   

 

4. Analisis gravitasi  

 

Model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya 

daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Model ini sering 

digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh 

dari potensi tersebut.Dalam perencanaan wilayah, model ini sering dijadikan alat 

untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada pada 

tempat yang benar. Selain itu juga model ini dapat digunakan untuk menentukan 

lokasi yang optimal dalam pembangunan fasilitas baru. Itulah sebabnya model 

gravitasi berfungsi ganda, yaitu sebagai teori lokasi dan sebagai alat dalam 

perencanaan. 

 

Pada abad ke-19 Carey dan Ravenstein (Tarigan, 2004) melihat bahwa jumlah 

migrasi ke suatu kota sangat erat terkait dengan hokum Gravitasi Newton. Artinya, 

banyaknya migrasi masuk ke suatu kota sangat terkait dengan besarnya kota tersebut 
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dan jauhnya tempat asal migran tersebut. Selanjutnya pada abad ke-20 John 

Q.Stewart dan kelompoknya padaSchool of Social Physics menerapkan secara 

sistematik model gravitasi untuk menganalisis interaksi sosial dan ekonomi. 

Misalnya, ada duakota (kota A dan B) yang berdekatan, ingin diketahui berapa besar 

interaksi yang terjadi antara kedua kota tersebut. Interaksi bisa saja diukur dari 

banyaknya perjalanan (trip) dari penduduk kota A ke kota B atau sebaliknya. 

Besarnya interaksi antara kedua wilayah ditentukan oleh beberapa faktor, pertama 

besarnya kedua kota atau wilayah tersebut yang diukur dari jumlah penduduk, 

banyaknya lapangan kerja, total pendapatan (nilai tambah), jumlah/luas bangunan, 

banyaknya fasilitas kepentingan umum, dan lain-lain. 

 

Dari beberapa alat ukur tersebut yang sering digunakan adalah jumlah penduduk, hal 

ini dikarenakan data jumlah penduduk mudah didapatkan, selain itu juga jumlah 

penduduk sangat terkait langsung dengan berbagai ukuran lain yang dikemumukan 

diatas. Faktor kedua yang mempengaruhi interaksi itu adalah jarak antara kota A dan 

B. Jarak mempengaruhi keinginan orang untuk bepergian karena untuk menempuh 

jarak tersebut diperlukan waktu, tenaga, dan biaya. Semakin jauh jarak yang 

memisahkan kedua lokasi, semakin rendah keinginan orang untuk bepergian. Rumus 

Gravitasi secara umum adalah sebagai berikut (Tarigan, 2004) : 

Iij=  
    

   
    

         
 

Selanjutnya penggunaan rumus gravitasi tersebut dapat disederhanakan menjadi 

(Daldjoeni dalam Ermawati, 2010): 

I=  
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Keterangan : 

I= Besarnya interaksi antara kota/wilayah A dan B 

p1= Jumlah penduduk kota/wilayah i (ribuan jiwa) 

p2= Jumlah penduduk kota/wilayah j (ribuan jiwa) 

dij(d)= Jarak antara kota I dan kota j (km) 

k = Bilangan konstanta berdasarkan pengalaman 

b = Pangkat dari dijyang sering digunakan b =2 

 

Konsep dasar dari alat analisis gravitasi dalam penelitian ini adalah membahas 

mengenai ukuran jarak wilayah antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya, 

sampai seberapa jauh sebuah daerah yang menjadi pusat pertumbuhan mempengaruhi 

dan berinteraksi dengan daerah sekelilingnya. Semakin besar nilai interaksinya 

menunjukkan semakin eratnya hubungan interaksi antara pusat pertumbuhan dengan 

daerah sekitarnya (hinterland). Hubungan interaksi tersebut berupa hubungan 

ekonomi antar wilayah dan sosial masyaraktnya. Untuk memudahkan dalam 

penentuan prioritas wilayah yang mempunyai hubungan interaksi spasial yang kuat 

antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya, maka hasil perhitungan gravitasi 

akan dirangking mengunakan skala ordinal. 



V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian dan

pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan

saran sebagai berikut ini :

A. Kesimpulan

1. Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung

Selatan merupakan daerah yang termasuk kategori cepat maju dan tumbuh di

Provinsi Lampung.

2. Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Kapupaten Lampung

Selatan merupakan wilayah pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung

3. Kota Bandar Lampung memiliki interaksi spasial tertinggi dengan Kabupaten

Pesawaran. Selain itu Kabupaten Lampung Tengah memiliki interaksi spasial

tertinggi dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan

memiliki interaksi spasial tertinggi dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota

Bandar Lampung.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai

berikut:

1. Salah satu wilayah pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung masih terkonsentrasi

di wilayah Ibukota provinsi yaitu Kota Bandar Lampung. Agar pertumbuhan

ekonomi lebih merata di seluruh wilayah, pemerintah daerah maupun pusat perlu

melakukan kerja sama untuk melakukan upaya peningkatan atas ketersediaan

fasilitas sosial, ekonomi dengan prioritas pada wilayah orde terendah. Kabuapten

Lampung Tengah dan Kabuapten Lampung Selatan dapat dijadikan wilayah pusat

pertumbuhan untuk mendukung dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

tahun 2009-2029 untuk beberapa tahun kemudian dapat direkomendasikan

menjadi wilayah pusat kegiatan nasional (PKN).

2. Wilayah-wilayah yang menjadi daerah belakang (hinterland) dari pusat

pertumbuhan perlu diprioritaskan pengembangan ekonominya dengan

meningkatkan pelayanan melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan

prasarana. Seperti pengembangan sarana dan prasarana transportasi untuk

menunjang kelancaran kegiatan perekonomian seperti jaringan jalan dan sarana

angkutan yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan interaksi atau pergerakan

manusia, barang dan jasa antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya

sehingga kegiatan perekonomian daerah yang bukan sebagai pusat pertumbuhan

juga mengalami pertumbuhan
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