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1 BAB I  

PENDAHULUAN 
 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, manfaat 

penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari 

ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, serta metodologi yang akan 

digunakan dalam mengumpulkan serta menganalisis data. Selain itu akan dibahas 

pula mengenai sistematika penulisan dan juga kerangka berpikir penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital dalam 

mempercepat proses pengembangan wilayah. Infrastruktur juga memberikan 

dampak dalam peningkatan ekonomi, aksesibilatas, pemberdayaan masyarakat 

serta kualitas kehidupan manusia. Peningkatan aspek tersebut tidak dapat 

dipisahkan dari ketersediaan infratruktur seperti transportasi, telekomunikasi, 

sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ini menjadi alat 

dalam peningkatan aspek tersebut (Direktorat Riset dan Pengmas UI, 2007). 

Selain itu, infrastruktur khususnya infrastruktur fisik merupakan komponen dasar 

dalam upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan wilayah. Pengaruh 

infrastruktur dalam peningkatan keempat aspek tersebut bisa dilihat dari berbagai 

indikator. Studi dari Demurger (2000) dalam (Surachman, 2016) disebutkan 

bahwa infrastruktur adalah faktor utama sebagai penggerak pertumbuhan 

ekonomi. Sebagai contoh dalam 30 tahun terakhir pembangunan ekonomi 

Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan infrastruktur (Direktorat Riset 

dan Pengmas UI, 2007).  Selanjutnya infrastruktur juga sangat berpengaruh dalam 

kelengkapan dari lingkungan hidup manusia (Attributes of human habitat) seperti 

kesehatan, keselamatan, rekreasi dan estetika (Aschauer, 1990).  

Dari sisi Infrastruktur Kabupaten Lampung Barat masih dikatakan kurang, 

infrastruktur jalan, air minum, listrik dan telekomunikasi merupakan infrastruktur 

yang masih kurang penyediaannya ((BI), 2012). Berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 

Kabupaten Lampung Barat termasuk dalam dua daerah yang tertinggal  di 
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Provinsi Lampung selain Kabupaten Pesisir Barat. Penetapan daerah tertinggal ini 

ditetapkan berdasar kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, 

infrastruktur, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik 

daerah. 

Dalam praktiknya pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan serentak, 

dalam Marsuki, (2007) dikatakan bahwa pada dasarnya infrastruktur merupakan 

tanggungjawab dan kewajiban pemerintah pusat atau daerah, namun keterbatasan 

APBN dan APBD menjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunannya. 

Berdasarkan data yang dirilis Bappenas dalam Surachman, (2014), investasi 

Indonesia dari PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap pembangunan 

infrastruktur hanya mencapai 4,51% dari target minimal 5%, hal ini masih jauh 

dari India yang mencapai 7%, dan China yang mencapai 11%. Dari data 

kebutuhan investasi tersebut, masih terdapat selisih kebutuhan pembiayaan 

pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berjumlah Rp. 324 Triliun atau 17% 

dari total kebutuhan sebesar Rp. 1.924 Triliun yang tidak bisa disediakan oleh 

APBN/APBD. 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan 

Infrastruktur Prioritas disebutkan ada 9 (Sembilan) Infrastruktur yang harus 

diprioritaskan pembangunannya, yaitu: Transportasi, Jalan, Pengairan, Air 

Minum, Air Limbah, Persampahan, Telekomunikasi dan Informatika, Listrik, dan 

Minyak dan Gas Bumi. Kesembilan infrastruktur tersebut harus diprioritaskan 

pembangunannya dikarenakan berdampak langsung dalam kelangsungan hidup 

manusia. Tetapi, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur prioritas tersebut, 

tentunya tidak bisa dilaksanakan secara langsung atau serentak dikarenakan faktor 

seperti sumber dana yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam kenyataannya 

pembangunan infrastruktur tersebut tidak banyak yang terlaksana sampai 

keperdesaan, menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Marwan Ja’far masih ada sekitar 17.268 desa 

atau sekitar 23,3 persen masih termasuk kategori desa tertinggal (Wahidi, 2015), 

hal ini dikarenakan infrastruktur yang masih sangat kurang di daerah tersebut. 

Disebutkan juga  bahwa ada 9 permasalahan yang dialami oleh suatu perdesaan. 

Diantaranya ialah infrastruktur jalan yang kurang memadai, sarana air bersih yang 
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masih alami, sarana komunikasi yang minim, dan fasilitas kesehatan yang kurang 

memadai (Wahidi, 2015). Oleh karena itu, guna mengurangi ketimpangan antara 

daerah perkotaan dan daerah perdesaan pembangunan infrastruktur harus 

mencakup sampai ke darah terpencil. 

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu dilakukan penelitian mengenai prioritas 

pemilihan pembangunan infrastruktur guna mengefisienkan dana yang terbatas, 

dengan tujuan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Penelitian dilakukan untuk mengetahui prioritas pembangunan suatu 

infrastruktur di Kabupaten Lampung barat, hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat berguna bagi pemerintah daerah untuk menjadi acuan dalam menentukan 

prioritas pembangunan infrastruktur guna mengembangkan wilayah Kabupaten 

Lampung Barat, pembagian prioritas ini dilihat dari seberapa pentingnya 

infrastruktur tersebut dalam menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat 

setempat.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa dibutuhkan penelitian untuk mengidentifikasi prioritas dari suatu 

infrastruktur guna mengefisiensikan dana suatu daerah yang terbatas. Prioritas 

infrastruktur ini ditentukan dengan melihat hubungan antara infrastruktur tersebut 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan infrastruktur tersebut. 

Bedasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan 

Penyediaan Infrastruktur Prioritas ada 9 jenis infrastruktur yang harus 

diprioritaskan pembangunannya, yaitu: transportasi, jalan, drainase, air minum, air 

limbah, persampahan, telekomunikasi dan informatika, listrik, dan minyak dan 

gas bumi. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan melihat prioritas dari 

infrastruktur tersebut khususnya infrastruktur yang disediakan melalui dana 

kabupaten atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Lampung Barat, yaitu infrastruktur transportasi, jalan, drainase, air limbah, dan 

persampahan. Penelitian ini akan menjelaskan secara detail mengapa ada 

infrastruktur yang harus diprioritaskan pembangunannya dengan 

mempertimbangkan hubungan infrastruktur tersebut dengan dana terbatas yang 

dimiliki pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 
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Penyediaan infrastruktur di perdesaan masih jauh dari kata cukup, jauhnya jarak 

antara perdesaan dengan pemerintah pusat menjadikan penyediaan infrastruktur di 

perdesaan tidak optimal. Perdesaan umumnya memiliki banyak lahan yang belum 

terbangun dan infrastruktur yang tersediapun umumnya tanpa perencanaan 

contohnya drainase dan jalan, hal ini seharusnya menjadi potensi bagi pemerintah 

untuk dapat mengembangkan infrastruktur di perdesaan, melihat belum terlalu 

kompleksnya masalah di perdesaan. Tetapi, pada kenyataannya potensi tersebut 

menjadikan penyediaan infrastruktur di pedasaan cenderung asal-asalan dan tidak 

melihat tren pertumbuhan kedepannya. 

Berdasarkan persoalan di atas maka terdapat beberapa pertanyaan dalam studi ini 

yang akan dibahas, yaitu: 

1. Bagaimana kondisi eksisting infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat?; 

2. Faktor-faktor apa yang paling berpengaruh dalam penyediaan infrastruktur 

di Kabupaten Lampung Barat  

3. Infrastruktur manakah yang memiliki prioritas untuk dibangun terlebih 

dahulu di Kabupaten Lampung Barat? 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas dari suatu infrastruktur yang 

sebaiknya disediakan terlebih dahulu di Kabupaten Lampung Barat. Untuk 

mewujudkan tujuan terebut, berikut adalah sasaran-sasaran terkait penelitian ini: 

1. Pemetaan kondisi eksisting infrastrutktur di Kabupaten Lampung Barat 

dengan standar yang berlaku; 

2. Menentukan faktor yang mempengaruhi penyediaan infrastruktur di 

Kabupaten Lampung Barat; dan 

3. Teridentifikasinya urutan prioritas penyediaan dari masing-masing 

infrastruktur. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam merencanakan 

tahapan pembangunan infrastruktur dengan melihat skala prioritas akan 

infrastruktur tersebut.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam studi ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu ruang 

lingkup materi, dan ruang lingkup wilayah. 

1.5.1 Ruang Lingkup Materi  

Ruang lingkup materi yang diterapkan dalam studi ini adalah mengenai 

prioritas penyediaan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat. Penentuan 

prioritas ini diperoleh dengan melihat kondisi eksisting infrastruktur di 

wilayah studi, kondisi eksisting ini kemudian akan dibandingkan dengan 

standar yang ada untuk melihat apakah supply yang ada telah memenuhi 

demand infrastruktur yang dibutuhkan.  

Disamping itu, dalam studi ini juga akan dilakukan perhitungan mengenai 

faktor yang mempengaruhi dalam penyediaan infrastruktur serta prioritas dari 

kelima alternatif infrastruktur yang akan dibangun di Kabupaten Lampung 

Barat dengan manggunakan metode AHP. Kelima alternatif infrastruktur 

tersebut adalah Infrastruktur Transportasi (Alternatif I), Infrastruktur Jalan 

(Alternatif II), Infrastruktur Drainase (Alternatif III), Infrastruktur Air Limbah 

(Alternatif IV), dan Infrastruktur Persampahan (Alternatif V). 

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten 

Lampung Barat. Berdasarkan identifikasi Kabupaten Lampung Barat memiliki 

15 Kecamatan (Balik Bukit, Sukau, Belalau, Sekincau, Suoh, Batu Brak, 

Sumber Jaya, Lumbok Seminung, Batu Ketulis, Bandar Negeri Suoh, Suoh, 

Gedung Surian, Air Hitam, Way Tenong, dan Kebun Tebu). Gambaran daerah 

penelitian bisa diliat pada peta lokasi penelitian. 
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Gambar 1.1 Peta Wilayah Studi 
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1.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian terbagi menjadi 5 bab. Pembagian tersebut 

adalah sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, manfaat 

penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari 

ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Selain itu akan dibahas pula 

mengenai sistematika penulisan dan juga kerangka berpikir penelitian. 

BAB II Teori dan Penelitian Terdahulu 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendasari penelitian, 

seperti pengertian infrastruktur, karakteristik masyarakat perdesaan, hubungan 

antar infrastruktur dan masyarakat, serta bentuk penyediaan infrastruktur di 

perdesaan yang telah dilakukan.  

BAB III Metodologi 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian 

ini, baik metode dalam pengambilan data serta metode suply demand dan metode 

AHP dalam analisis. 

BAB IV Gambaran Umum  

Pada bab ini dijelaskan gambaran umum wilayah penelitian, yaitu Kabupaten 

Lampung Barat beserta sistem penyediaan infrastruktur eksisting yang ada. Selain 

itu pada bagian ini juga akan dijabarkan gambaran umum mengenai kondisi 

infrastruktur yang ada di Kabupaten Lampung Barat. 
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BAB V Analisis 

Pada bab ini akan dijelaskan analisis beserta hasil yang didapatkan untuk 

mengetahui prioritas masing-masing infrastruktur yang akan disediakan 

kedepannya di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Analisis ini 

juga mempertimbangkan keteraitan dengan kemampuan pemerintah dalam 

menyediakan infrastruktur tersebut. 

BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi 

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah 

dilakukan. Pada bab ini juga akan dipaparkan temuan-temuan selama penelitian 

berlangsung, saran, keterbatasan studi serta saran bagi lanjutan yang dapat 

dilakukan untuk melengkapi penelitian ini. 
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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pada bab ini dilakukan pembahasan mengenai teori-teori dasar dan fenomena 

yang digunakan dalam penelitian. Adapun hal-hal yang dibahas pada bagian ini 

meliputi pengertian infrastruktur, manfaat dari infrastruktur, Infrastruktur 

prioritas, permasalahan infrastruktur di Indonesia, serta bentuk penyediaan 

infrastruktur di Indonesia. Selain itu, pada bab ini juga akan dibahas mengenai 

teknik analisis AHP yang digunakan untuk memperoleh urutan prioritas 

penyediaan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat. 

2.2 Pengetian Infrastruktur 

Infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau 

dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam 

penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-

pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial (Prasetyo 

& Firdaus, 2009). 

Menurut Parkin & Sharma (1999) infrastruktur dibagi menjadi tiga bagian yang 

meliputi hal-hal berikut: 

- Public utilities: listrik, telekomunikasi, air bersih perpipaan, sanitasi, 

persampahan, dan perpipaan gas; 

- Public works: jalan, dam, dan irigasi; 

- Other transport sector: jaringan kereta api, terminal, pelabuhan, dan 

bandara. 

Infrastruktur adalah struktur dan fasilitas fisik yang dikembangkan oleh badan 

pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam menyediakan air, 

energi, penanganan limbah, transportasi, dan layanan sejenisnya untuk 

memfasilitasi pencapaian tujuan sosial dan ekonomi (American Public Work 

Association, 1974) 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

infrastruktur adalah suatu alat atau bentuk fisik yang dapat membantu 

menjalankan fungsi pemerintahan dalam penyediaan suatu kebutuhan manusia. 
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2.3 Manfaat Infrastruktur 

Infrastruktur sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, 

baik buruknya ekonomi disuatu wilayah bisa diukur dengan ketersediaan 

infrastruktur yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Indonesia misalnya, 

tertinggalnya ekonomi Indonesia dalam 30 tahun ini disebabkan oleh lemahnya 

pembangunan infrastruktur, hal ini membuktikan bahwa pembangunan 

infrastruktur sangat berpengaruh dalam peningkatan ekonomi suatu wilayah (UI, 

2007). 

Infrastruktur juga sangat berpengaruh dalam kelengkapan dari habitat manusia 

(attributes of human habitat) seperti kesehatan, keselamatan, rekreasi dan estetika 

(Aschauer, Why Is Infrastructure Important?, 1990). Selain itu menurut Aschauer 

(1990) setelah gagalnya ekonomi komunis pada tahun 1990an pemerintah 

Amerika Serikat memindahkan alokasi sumberdaya yang pada awalnya untuk 

perang sekarang menjadi pembangunan infrastruktur hal ini tidak lain untuk 

meningkatkan ekonomi Amerika Serikat yang pada saat itu tidak berjalan dengan 

baik akibat kegagalan perang. Dalam penelitiannya Aschauer juga menjelaskan 

bahwa infrastruktur berpengaruh dalam kualitas hidup anusia, hal tersebut 

berdasarkan penelitian ahli sosial pada tahun 1960an yang pada masa itu kulitas 

kehidupan merupakan fokus utama dalam kebijakan publik.  
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Tabel 2.1 Infrastruktur dan Kualitas Hidup 

Infrstructure Investment 
Attributes of human habitat Economic 

Opportunity 
Leisure 

Health Safety Recreation Aesthetics 

Trasportation 
      

Highways 
Increased 

air quality 

Reduced 

accidents 

Increased 

access  

Increased 

employment 

and Increased 

access 

Increased 

Discretionary 

time 

Mass Transit 
Increased 

air quality 

Reduced 

accidents 

Increased 

access  

Increased 

employment 

and Increased 

access 

Increased 

Discretionary 

time 

Airport 
 

Reduced 

accidents 

Increased 

access  

Increased 

employment 

Increased 

Discretionary 

time 

       
Waste Management 

      

Municipal waste facilities 

Reduced 

viral 

infection, 

etc. 

  

Reduced 

odors, 

litter, and 

turbidity 

Increased 

employment  

Solid Waste Facilities 
Reduced 

toxicity   

Reduced 

odor   

       
Law Enforcement 

      
Police stations, courts, 

prisons 

Reduced 

drug user 

reduced 

crime   

Increased 

employment  

       
Fire Stations 

 

Reduced 

risk   

Increased 

employment  

       
Hospitals 

Increased 

Access    

Increased 

employment  

Sumber: Aschauer,1990 

Infrastruktur juga sangat penting dalam pengembangan suatu wilayah, Malik 

(2011) mengatakan bahwa dampak dari buruknya pembangunan suatu 

infrastruktur jalan menyebabkan terhambatnya aksesibilatas dan aktifitas sehari-

hari di suatu wilayah. Selain itu infrastruktur juga dapat berpengaruh dalam 

tingkat daya saing daerah, dalam Irawanti, dkk (2012) dijelaskan bahwa 

perbandingan relatif tingkat daya saing antar kota/kabupaten didasari oleh tiga 

variabel, yaitu: tingkat perekonomian, ketersediaan infrastruktur dan sumberdaya 

alam serta ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. 
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2.4 Infrastruktur Prioritas 

Dalam UU No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur 

Prioritas yang dimaksud dengan infrastruktur prioritas adalah infrastruktur yang 

berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun 

daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan. Dimana suatu infrastruktur dapat 

dikatakan prioritas jika telah memenuhi beberapa kriteria, yaitu: 

a. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah 

nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur; 

b. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; 

c. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; 

d. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, 

pertahanan dan keamanan nasionel; dan/atau 

e. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam 

penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta. 

Jenis infrastruktur prioritas mencakup infrastruktur transportasi, infrastruktur 

jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum, infrastruktur air limbah, 

infrastruktur persampahan; infrastruktur telekomunikasi dan informatika, 

infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur minyak dan gas bumi. Dalam 

pembangunan infrastruktur ada beberapa sumber pendanaan yang dapat 

dilakukan, pendanaan pembangunan infrastruktur prioritas ini berasal dari APBN, 

APBD, PPP, BUMN, BUMD dan sumber dana lain yang sah. 

Penelitian ini hanya membahas lima dari sembilan infrastruktur prioritas, 

pemilihan lima infrastruktur ini berdasarkan tanggung jawab atas penyediaan dan 

pendanaan infrastruktur tersebut yang dimana dalam hal ini adalah infrastruktur 

yang tangani langsung oleh pemerintah kabupaten tanpa kerja sama dengan pihak 

ketiga dan pendanaannya menggunakan APBD. Kelima infrastruktur terbut 

kemudian akan dijadikan alternatif dalam analisis AHP untuk dilihat urutan 

prioritas penyediaannya, lima infrastruktur tersebut ada infrastruktur jalan, 

infrastruktur drainase, infrastruktur air limbah, infrastruktur persampahan dan 

infrastruktur transportasi. 
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2.5 Permasalahan Infrastruktur di Indonesia 

Permasalahan infrastruktur harus diatasi mengingat peran strategis infrastruktur 

dalam mewujudkan tujuan jangka panjang pembangunan suatu daerah. Apabila 

tidak dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur, maka hal itu akan 

mengkendalai daya saing daerah dan menghambat upaya pemerataan hasil 

pembangunan. Kondisi makroekonomi Indonesia yang semakin membaik dalam 

10 tahun terakhir telah menarik peratian para investor, tetapi sayangnya kendala 

infrastruktur menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi berada di bawah 

tingkat potensialnya. Di samping itu, ketimpangan pendapatan dalam beberapa 

tahun belakangan juga semakin memburuk. 

Menurut Dailami (2011) Indonesia dinilai oleh kalangan internasional berprospek 

menjadi sebuah perekonomian besar di tahun 2025 dan disebut sebut sejumlah 

kalangan di luar negeri layak masuk ke dalam kelompok BRIC (Brazil, Rusia, 

India, China). Namun, prospek tersebut sulit teruwujud bila tidak didukung 

pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mencapai target investasi yang 

lebih tinggi. 

Ketertinggalan Indonesia dalam bidang infrastruktur, khususnya jalan, pelabuhan, 

rel kereta api dan bandara tercermin dalam peringkat indonesia dalam Global 

Competitiveness Report 2013  yang diterbitkan oleh World Economic Forum 

dimana Indonesia berada di peringkat 38 dari 148 negara (Saleh & dkk, 2014). 

Kendala infrastruktur juga berpengaruh terhadap upaya pemerintah untuk lebih 

melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Menurut Saleh 

(2014) dalam lima tahun terakhir, peningkatan indeks gini menunjukan 

ketimpangan pendapatan yang memburuk, sekalipun indikator ekonomi makro 

menunjukkan berbagai kemajuan dan perkembangan positif. 

2.6 Standar Minimal Pelayanan Infrastruktur 

Dalam studi ini standar yang digunakan dalam menganalisis supply demand 

infrastruktur ada tiga, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/ PRT/ 

M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang, Kep. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 

534/KPTS/M 2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal 
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Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum, dan 

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Penataan Lingkungan Perumahan. Berikut 

adalah penjelasan mengenai standar masing-masing infrastruktur yang akan 

dibahas dalam studi ini. 

2.6.1 Infrastruktur Transportasi 

Berdasarkan  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas infrastruktur transportasi 

infrastruktur yang mencakup sarana dan prasarana perkeretapian, pelabuhan, 

pelabuhan penyebrangan, kebandarudaraan dan perhubungan darat. Sebagaimana 

yang tertulis di Kep. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 

534/KPTS/M 2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum 

bidang pelayanan infrastruktur transportasi disetiap kabupaten/kota diharapkan 

memiliki 1 unit terminal angkutan yang dapat menampung 500.000 jiwa. 

Dalam Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi 

Jalan dikatakan bahwa setiap wilayah harus tersedia terminal Tipe A, Tipe B, dan 

Tipe C dengan syarat-syarat yang berlaku untuk setiap tipe terminalnya. 

Sedangkan berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan 

Lingkungan Perumahan infrastruktur transportasi diharapkan tersedia di setiap 

kecamatan dengan luas minimal 2000 m
2
 dan mencakup 120.000 penduduk. 
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Tabel 2.2 Standar Pelayanan Minimum Infrastruktur Transportasi 

No Standar Indikator 

1 Kep. Menteri Permukiman dan 

Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M 

2001 

Setiap kabupaten/kota diharapkan memiliki 1 unit terminal angkutan yang dapat menampung 500.000 jiwa 

2 Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 

1995 

Pembangunan Terminal Tipe A harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

- Harus berada di jalan arteri 

- Jarak antara terminal tipe A adalah 30 Km 

- Memiliki luas lahan minimal 5 Ha 

- Memiliki akses masuk maupun keluar terminal minimal 50 meter 

Pembangunan Terminal Tipe B 

- Harus berada di jalan arteri atau kolektor 

- Jarak antar terminal tipe B adalah 30 Km 

- Memiliki luas lahan minimal 3 Ha 

- Memiliki akses masuk maupun keluar terminal minimal 30 meter. 

Pembangunan Terminal tipe C 

- Harus berada di jalan kolektor/lokal 

3 SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara 

Perencanaan Lingkungan Perumahan 

Tersedia di setiap kecamatan dengan luas minimal 2000 m
2
 dan mencakup 120.000 penduduk. 

4 Undang-undang Nomor. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

Tersedianya fasilitas seperti: 

- Bangunan Kantor Terminal 

- Tempat Bongkar Muat Barang 

1
5
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No Standar Indikator 

- Tempat Penampungan Barang 

- Tempat Istirahat 

- Tempat Parkir 

- Rambu-rambu (papan informasi) 

- Fasilitas lainnya 

 

 

1
6
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2.6.2 Jalan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14 /PRT/M/2010 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang indikator SPM infrastruktur jalan dilihat dari kondisi jaringan serta ruas 

jalan tersebut. 

a. Jaringan 

 Aksesibilitas: tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat 

kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota; 

 Mobilitas: tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat 

perindividu melakukan perjalanan; dan 

 Keselamatan: tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan 

berkendara dengan selamat. 

b. Ruas 

 Kondisi jalan: tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat 

berjalan dengan selamat dan nyaman; dan 

 Kecepatan: tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat 

dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.   

Dan berdasarkan Kep. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 

534/KPTS/M 2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum 

bidang pelayanan infrastruktur jalan dilihat dengan indikator panjang jalan/jumlah 

penduduk yaitu 0,6 km/1.000 penduduk dan ratio luas jalan yaitu 5% dari luas 

wilayah. 
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Tabel 2.3 Standar Pelayanan Minimum Infrastruktur Jalan 

No Standar Bidang Pelayanan Indikator Cakupan Tingkat Pelayanan Kualitas 

1 

Permen PU 

No 14 Tahun 

2010 

Jalan:      

Jaringan 

Aksesibilitas 

Tersedianya jalan yang 

mehubungkan pusat-pusat 

kegiatan dalam wilayah 

kabupaten/kota 

   

Mobilitas 

Tersedianya jalan yang 

memudahkan masyarakat 

perindividu melakukan 

perjalanan 

   

Keselamatan 

Tersedianya jalan yang 

menjamin pengguna jalan 

berkendara dengan 

selamat 

   

Ruas 

Kondisi Jalan 

Tersedianya jalan yang 

menjamin kendaraan 

dapat berjalan dengan 

selamat dan nyaman 

   

Kecepatan 

Tersedianya jalan yang 

menjamin perjalanan 

dapat dilakukan sesuai 

dengan kecepatan rencana 

   

1
8
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No Standar Bidang Pelayanan Indikator Cakupan Tingkat Pelayanan Kualitas 

2 

Kepmen No 

534/KPTS/M/

2001 

Jaringan Jalan 

Jalan Kota 

 Panjang jalan/jumlah 

penduduk 

 Kecepatan rata-rata 

 Luas jalan/luas wilayah  

 Panjang jalan 0,6 

km/ 1.000 

penduduk 

 Ratio luas jalan 

5% dari luas 

wilayah 
Kecepatan rata-

rata 15 s.d 20 

km/jam 

Akses ke semua 

bagian wilayah 

dengan mudah 

Jalan Lingkungan 
 Ratio panjang jalan 

dengan luas wilayah 

Panjang 40 – 60 

m/Ha dengan 

lebar 2 – 5 m 

Jalan Setapak 
 Ratio panjang jalan 

dengan luas wilayah 

 Panjang 50 – 110 

m/Ha dengan 

lebar 0,8 – 2 m 

Sumber: Kementerian PU, 2010 & Kementerian Praswil, 2001

1
9
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2.6.3 Infrastruktur Drainase 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14 /PRT/M/2010 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang indikator SPM infrastruktur drainase dilihat dari tersedianya sistem 

jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan 

(lebih dari 30 cm, selama dua jam) dan tidak lebih dari dua kali setahun. 

Dimana pengertian sistem jaringan drainase adalah jaringan saluran-saluran air 

yang digunakan untuk pematusan air hujan, yang berfungsi menghindari geangan 

(inundation) yang berada dalam suatu kawasan atau dalam batas administratif 

kota. Tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase diwilayahnya. 

2.6.4 Infrastruktur Air Limbah 

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan 

permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. 

Perhitungan air limbah domestik berdasarkan asumsi dari hasil perhitungan di 

Kota Bogor yaitu 80% dari penggunaan air bersih. Kemudian produksi air limbah 

akan dikelompokan menjadi grey water (kegiatan non kakus) dan black water  

(kegiatan kakus), rasio black dan grey water ini adalah 98% dan 2%.  Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14 /PRT/M/2010 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang indikator SPM 

infrastruktur air limbah dilihat dari tersedianya sistem air limbah setempat yang 

memadai dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota. 

Selain indikator diatas kriteria tingkat pelayanan air limbah adalah bahwa sebuah 

kabupaten/kota dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah 

memiliki tangki septik (sesuai dengan standar teknis berlaku) diharapkan 

memiliki sebuah IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu) yang memiliki 

kualitas efluen air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah 

domestik yang telah ditetapkan. Apabila suatu wilayah memiliki kepadatan 

penduduk >300 jiwa/ha maka diharapkan memiliki sistem jaringan dan 

pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota atau IPAL (Instalasi 

Pengolahan Air Limbah). 
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Tabel 2.4 Standar Pelayanan Minimum Infrastruktur Air Limbah 

No Standar 
Bidang 

Pelayanan 
Indikator Cakupan Tingkat Pelayanan Kualitas 

1 
Permen PU no 14 

Tahun 2010 
Air Limbah 

Tersedianya sistem air limbah setempat 

yang memadai 
   

Tersedianya sistem air limbah skala 

komunitas/kawasan/kota 
   

2 

Kepmen No 534 

tahun 2001 

 

 

 

 

 

 

 

Air Limbah 

Tingkat penyediaan sarana sanitasi 

terhadap jumlah 

penduduk/kota/perkotaan (mixed 

sanitation system) dan kualitas 

penanganan 

 

 

 

 

80% dari 

jumlah 

penduduk 

wilayah 

Sarana sanitasi individual 

dan komunal:  

 Toilet 

RT/Jamban/MCK 

 Septik tank 

 Separasi antara grey water 

terhadap black water 

 Penyaluran black water 

yang baik ke septik tank 

tanpa ada kebocoran dan 

bau 

 Tidak ada rembesan 

langsung/pencemaran air 

tinja dari septik tank ke 

air tanah 

 Efisien removal BOD dan 

SS ≥ 85% 

 Tidak ada komplain 

terhadap permintaan 

penyedotan dan 

pengangkutan lumpur 

tinja 

 Pengolahan lumpur tinja 

selanjutnya di IPLT 

Penanganan lumpur tinja 

untuk mendukung onsite 

system: 

 Truk tinja 

 PLT 

Sistem onsite: 

Modular/full sewerage 

terdiri dari jaringan sewer 

dan IPAL 

Tidak ada separasi antara 

grey water terhadap black 

water, tetapi desain sewerage 

dapat bersatu dengan storm 

sewer. 

Sumber: Kementerian PU, 2010 & Kementerian Praswil, 2001

2
1
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2.6.5 Infrastruktur Persampahan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14 /PRT/M/2010 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang indikator SPM infrastruktur persampahan dilihat dari tersedianya fasilitas 

pengurangan sampah dan tersedianya sistem penanganan sampah dan berdasarkan 

Kep. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M 2001 tentang 

Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, 

Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum bidang pelayanan infrastruktur 

persampahan adalah rata-rata timbulan sampah domestik adalah sebesar 2,5 

liter/jiwa/hari, sedangkan untuk pelayanan harus mencakup 80% dari jumlah 

penduduk diwilayah tersebut sedangkan sisanya bisa ditangani dengan sistem on-

site. Sedangkan untuk alat penunjang infrastruktur persampahan, dalam SNI 03-

1733-2004 disebutkan ada beberapa alat yang harus disediakan guna 

memaksimalkan pelayanan infrastruktur persampahan di suatu wilayah 

Definisi dari tersedianya fasilitas pengurangan sampah adalah pengurangan 

sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah pendaur ulang sampah 

dan pemanfaatan kembali sampah dimana setiap sampah dikumpulkan dari 

sumber ke tempat pengolahan sampah, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, 

digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada 

akhirnya hanya residu yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir. Sedangkan 

tersedianya sistem penanganan sampah memiliki definisi penanganan sampah 

terdiri dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan 

pemrosesa akhir sampah. Dimana pelayanan minimal persampahan dilakukan 

melalui pemilihan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA 

secara berkala minimal 2(dua) kali seminggu. 
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Tabel 2.5 Spesifikasi alat penunjang infrastruktur persampahan  

No Jenis Peralatan 
Kapasitas Pelayanan 

Umur Teknis (Tahun) 
Volume (m

3
) KK Jiwa 

1 Wadah komunal 0,5 - 1 20 – 40 100 – 200  

2 Komposter Komunal 0,5 – 1 10 – 20 50 – 100  

3 Gerobak Sampah 1 128 640 2 – 3  

4 Container truk 6/10 640/ 1.375 3.200/5.330 5 – 8   

5 

TPS 

Tipe I 

Tipe II 

Tipe III 

100 m
2 

±300 m2 

±1.000 m
2 

500 

6.000 

24.000 

2.500 

30.000 

120.000 
20 

6 Bangunan pendaur ulang 150 m
2 

600 3.000 20 

Sumber: SNI 03-1733-2004 

 

 

 

 

 

 

2
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24 
 

Tabel 2.6 Standar Pelayanan Minimum Infrastruktur Persampahan 

No Standar Bidang Pelayanan Indikator Cakupan Tingkat Pelayanan Kualitas 

1 

Permen PU no 14 

Tahun 2010 

Persampahan 

 Tersedianya fasilitas 

pengurangan sampah di 

perkoataan 

 Tersedianya sistem 

penanganan sampah di 

perkotaan 

   

2 Kepmen No 534 tahun 

2001 

Persampahan  Tingkat penanganan 

generasi sampah terhadap 

jumlah penduduk suatu 

wilayah 

 80% dari jumlah 

penduduk 

wilayah dilayani 

sistem DK/PDK 

dan sisanya dapat 

ditangani secara 

saniter (onsite 

system) 

 Timbulan 

sampah adalah 

2,5 liter/jiwa/ 

hari 

Prioritas penangan 

sistem 

persampahan: 

 100% untuk 

kawasan pusat 

kota/CBD dan 

pasar 

 100% 

jiwa/kawasan 

permukiman 

dengan 

kepadatan >100 

jiwa/Ha rata-rata 

80% untuk 

kawasan 

permukiman 

perkotaan 

 100% untuk 

penanganan 

limbah industri 

 100% untuk 

penanganan 

limbah 

B3/medical 

 Penanganan 

sampah onsite 

dilakukan secara 

saniter individual 

composting, 

separasi sampah 

untuk diambil 

pemulung 

 Penanganan 

sampah oleh 

sistem DK/PDK 

dilakukan secara 

terintegrasi 

(pewadahan 

pengumpulan 

gerobak 1 m
3
) 

 Tempat kapasitas 

pewadahan 

tersedia 

 Pengumpulan 

dan 

pengangkutan 

sampah 

dilakukan secara 

2
4
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No Standar Bidang Pelayanan Indikator Cakupan Tingkat Pelayanan Kualitas 

waste reguler 

 Tidak ada 

penanganan 

akhir sampah 

secara liar 

 Tingkat 

composting dan 

daur ulang 

sampah minimal 

10% 

 Penanganan 

akhir sampah 

setidaknya 

dengan 

controlled 

landfill 

 Konsep 3R sudah 

diterapkan di 

industri 

 Medical waste 

ditangani secara 

swakel oleh RS 

 Sumber: Permen Pu no 14 Tahun 2010 & Kepmen No 534 Tahun 2001

2
5
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2.7 Penerapan Metode AHP dalam Penentuan Prioritas Penyediaan 

Infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat 

Analis Hirarki Proses (AHP/ Analytical Hierarchy Process) merupakan suatu 

metode pengambilan keputusan dari banyak alternatif (Saaty,1980). Dalam 

Zanakis dkk (1998) dikatakan bahwa AHP merupakan alat yang kuat untuk 

melakukan analisis multi kriteria dalam pengambilan suatu keputusan yang di 

halangi oleh banyak objek dan criteria.  

AHP merupakan alat analisis pengambilan keputusan yang tepat karena model ini 

akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks 

menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1980) hirarki didefinisikan sebagai suatu 

representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi 

level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, 

subkriteria, dan seterusnya kebawah hingga level terakhir dari alternatif. 

Pembuatan hirarki ini bertujuan untuk menguraikan suatu masalah yang kompleks 

sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. 

Dalam Syaifullah (2010) dikatakan AHP sering digunakan sebagai metode 

pemecahan masalah dikarenakan alasan sebagai berikut: 

1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, 

sampai pada subkriteria yang paling dalam; 

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi 

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambilan keputusan; 

3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan 

keputusan. 

2.7.1 Kelebihan dan Kelemahan AHP 

Meskipun dianggap metode yang paling tepat dalam pengambilan suatu keputusan 

yang memiliki banyak kriteria dan masalah yang kompleks, metode AHP juga 

memiliki kelebih dan kekurangan dalam sistem analisisnya.  

Kelebihan-kelebihan analisis ini adalah: 
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1. Kesatuan (unity) 

AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu 

model yang fleksibel dan mudah dipahami. 

2. Kompleksitas (complexity) 

AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan 

sistem dan pengintegrasian secara deduktif. 

3. Saling ketergantungan (inter dependence) 

AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan 

tidak memerlukan hubungan linier. 

4. Struktur hirarki (hierarchy structuring) 

AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan 

elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi 

elemen yang serupa. 

5. Pengukuran (measurement) 

AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan 

prioritas. 

6. Konsistensi (consistency) 

AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang 

digunakan untuk menentukan prioritas. 

7. Sintesis (synthesis) 

AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa 

diinginkannya masing-masing alternatif. 

8. Trade off 

AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem 

sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan 

mereka. 

9. Penilaian dan Konsensus (judgement and consensus) 

AHP tidak mengaharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan 

hasil penilaian yang berbeda. 
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10. Pengulangan proses (process repetition) 

AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan 

dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses 

pengulangan. 

 

Sedangkan kelemahan pada metode AHP adalah sebagai berikut: 

1. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa 

presepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang 

ahli, selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut 

memberikan penilaian yang keliru. 

2. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujuan secara 

statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang 

terbentuk. 

2.7.2 Tahapan Analisis dalam AHP 

Proses analisis dalam metode AHP dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan; 

2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan utama; 

3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria 

yang setingkat diatasnya; 

4. Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah 

penilaian seluruhnya sebanyak n x {(n-1)/2} buah, dengan n adalah 

banyaknya elemen yang dibandingkan; 

5. Mengitung nilai eigen dan menguji konsistensinya; 

6. Mengulangi langkah 3,4,dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki; 

7. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan; 

dan 

8. Memriksa konsistensi hirarki. 
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2.7.3 Penyusunan Struktur Hirarki 

Penyusunan hirarki faktor-faktor yang berpengaruh dalam tujuan awal bertujuan 

untuk menyederhanakan permasalahan sehingga mempermudah pencapaian 

tujuan utama. Tahapan ini berperan untuk membantu meningkatkan efisiensi dan 

ketepatan dalam tahapan pembobotan (perbandingan berpasangan) faktor-faktor. 

Pada tahapan ini seluruh faktor yang telah ditetapkan dibagi kedalam kelompok-

kelompok hirarki yang saling terpisah. Penyusunan hirarki faktor-faktor dilakukan 

dengan cara pemetaan tujuan. 

2.7.4 Perbandingan Berpasangan oleh Responden 

Perbandingan berpasangan dilakukan untuk mengetahui gambaran tingkat 

kepentingan dari suatu faktor atau sub-faktor terhadap faktor atau sub-faktor 

lainnya dalam model hirarki yang telah disusun sebelumnya. Dalam penelitian ini, 

responden yang telah ditentukan sebelumnya yang akan memberikan penilaian. 

Dalam melakukan pemilihan responden ada beberapa keriteria yang harus 

dipenuhi oleh pihak ahli agar dia dapat dijadikan responden dalam suatu 

penelitian (purposive sampling).  

Dalam penggunaan AHP untuk mencari prioritas dari banyak aternatif diperlukan 

nilai prioritas yang didapatkan dari pembobotan alternatif tersebut, nilai tersebut 

didapatkan dari pemberian skala 1 – 9 kepada masing-masing alternatif. Masing-

masing skala memiliki arti yang berbeda seperti berikut: 

Tabel 2.7 Nilai Skala dalam AHP 

Intensity of Importance Definition Explanation 

1 Equal importance 
Two activities contribute equally 

to the objective 

2 Weak or slight  

3 Moderate importance 

Experience and judgement slightly 

favour one activity over another 

4 Moderate plus 

5 Strong importance 

6 Strong plus 
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Intensity of Importance Definition Explanation 

7 
Very strong or 

demonstrade importance 

An activity is favoured very 

strongly over another; its 

dominance demonstrated in 

practices 

8 Very, very strong  

9 Extreme importance 

The evidence favouring one 

activity over another is of the 

highest possible order of 

affirmation 

 Sumber: Thomas L. Saaty 2008 

2.7.5 Pengukuran Tingkat Konsistensi Penilaian Responden 

Dalam metode AHP tingkat konsistensi dari suatu keputusan yang dikenal sebagai 

consistency ratio (CR), CR ini berguna untuk melihat apakah nilai yang diberikan 

oleh responden layak atau tidak untuk dilanjutkan dalam tahapan analisis 

selanjutnya, penghitungan CR dilakukan dengan cara mebagi rasio antar matriks 

consistency index (CI) dan random index (RI). Nilai CR dapat dinyatakan dalam 

rusmus sebagai berikut: 

 

Dimana RI adalah rata-rata dari CI dan CI adalah nilai konsistensi dari index dan 

dapat dinyakan dalam rumus sebagai berikut: 

 

Dimana  adalah nilai terbesar dari matriks dan n adalah urutan dari matriks. 

Nilai CR adalah antara 0 – 1. Apabila CR mendekati 1 maka dapat dikatakan 

bahwa konsistensi dari matriks tersebut tidak baik dan disarankan agar 

mengulangi perhitungan ulang (iterasi) dan apabila nilai CR berada pada angka 

0,10 atau kurang dapat dikatakan bahwa konsistensi jawaban responden cukup 

konsisten dan dapat dilanjutkan dalam tahap berikutnya (Saaty, 1980). Dalam 

AHP, pengolahan perbandingan berpasangan dapat dilakukan dengan sofware 
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Expert Choice, sehingga nilai konsistensi dapat dilihat secara langsung, tanpa 

perhitungan manual. 

2.7.6 Prinsip Dasar AHP 

Syafullah (2010) mengatakan bahwa metode AHP didasarkan atas tiga prinsip, 

yaitu: 

1. Dekomposisi 

Prinsip ini memiliki tujuan untuk membagi struktur masalah yang 

komplek menjadi bagian-bagian secara hirarki. Tujuan penelitian atau goal 

didefinisikan dari yang umum sampai khusus. Dalam bentuk yang paling 

sederhana, struktur akan dibandingkan dengan tujuan, kriteria, sub kriteria 

dan sampai dengan level alternatif. Tiap himpunan alternatif akan dibagi 

menjadi tingkatan yang lebih detail dan mencakup lebih banyak kriteria 

yang lain. Level paling atas dari hirarki merupakan tujuan yang terdiri atas 

satu elemen, level berikutnya mungkin mengandung beberapa elemen 

dimana elemen-elemen tersebut bisa dibandingkan sampai level terakhir 

merupakan alternatif yang ditawarkan untuk mencapai tujuan pada level 

paling atas dari hirarki. 

2. Perbandingan Penilaian (comparative judgements) 

Prinsip ini akan menghasilkan skala kepentingan dari elemen-elemen yang 

ada yang telah dibandingkan secara berpasangan sebelumnya. Penilaian 

akan menghasilkan skala penilaian yang berupaka angka dimana angka ini 

akan menjadi prioritas tiap elemen. 

3. Sintesa Prioritas 

Sintesa prioritas dilakukan dengan mengalikan prioritas lokal dengan 

prioritas dari kriteria bersangkutan di level atasnya dan menambahkannya 

ke tiap elemen dalam level yang dipengaruhi kriteria. Hasilnya dapat 

berupa gabungan atau dikenal dengan prioritas global yang kemudian 

digunakan untuk memberi bobot prioritas lokal dari elemen di level 

terendah sesuai dengan kriterianya. 
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2.8 Penentuan Faktor 

Dalam penyediaan infrastruktur di suatu wilayah ada beberapa masalah yang 

dapat mempengaruhi keberjalanan penyediaan infrastruktur tersebut. Masalah-

masalah tersebut bisa juga disebut sebagai faktor yang mempengaruhi penyediaan 

infrastruktur di suatu wilayah. Dalam banyak penelitian seperti yang disebutkan 

oleh Saleh (2014) bahwa penyediaan infrastruktur dipengaruhi oleh empat faktor, 

yaitu Faktor Kelangkaan Dana Pembiayaan, Ketidakjelasan Wewenang dan 

Tanggung Jawab, Ketidakpastian Kelembagaan dan Peraturan Pendukung, dan 

Risiko Pembangunan Infrastruktur. Penjelasan mengenai faktor yang berpengaruh 

dalam penyediaan infrastruktur adalah sebagai berikut: 

1. Faktor kelangkaan dana pembiayaan 

Menurut Pisu (2010) dikatakan bahwa tantangan utama dalam penyediaan 

infrastruktur di Indonesia adalah langkanya sumber dana yang 

dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, dalam 

penelitian Standard Chartered (2011) dalam Saleh (2014) disebutkan 

bahwa rendahanya investasi infrastruktur pascakritis hingga saat ini 

disebabkan karena pemerintah tidak cukup mengalokasikan dana yang 

memadai untuk pembangunan infrastruktur. Disebutkan bahwa dari 

kebutuhan dana pembangunan infrastruktur sejumlah Rp. 1.923,7 triliun 

atau hampir sama dengan 213,3 miliar USD selama periode 2010 – 2014, 

diproyeksikan sumber pendanaannya akan berasal dari APBN sejumlah 

Rp. 559,54 T (29,08%), sisanya non-APBN sebesar Rp. 1363,9 T (70,9%). 

Apabila ditambah dengan sumber dana APBD, maka peran pemerintah 

menjadi 47,6% terhadap total kebutuhan dana pembangunan infrastruktur. 

2. Faktor ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab 

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tanggung jawab 

pembangunan infrastruktur terbagi-bagi menjadi ke dalam beberapa 

kementerian dan lembaga, tanpa jenjang dan tanggungjawab yang jelas. 

Keadaan tersebut menjadikan pembangunan tidak efisien karena tidak ada 

lembaga yang benar-benar berperan dalam fungsi koordinasi, ataupun 

punye keahlian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pembangunan infrastruktur (Purra, 2010) dalam (Saleh & dkk, 2014). 
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Sebagai contoh Kementerian Keuangan berwenang dalam alokasi 

anggaran ke berbagai kementerian dan lembaga, Kemenko Perekonomian 

berwenang dalam pengoordinasian berbagai kegiatan atau proyek yang 

tumpang tindih, sedangkan Kementerian Bappenas berwenang dalam 

pengembangan, perencanaan, dan perumusan kebijakan. Kurangnya 

koordinasi serta ketidakjelasan tanggung jawab ini menyebabkan 

rendahnya anggaran untuk infrastruktur (Mourgoune, 2010). 

Ketidakjelasan kewenangan itu pula yang menyebabkan terjadinyaa kasus 

korupsi pada proses penyediaan infrastruktur di suatu daerah (Murwito, 

2012). 

3. Faktor ketidakpastian kelembagaan dan peraturan pendukung 

Sebenarnya pemerintah telah membentuk sejumlah aturan pendukung dan 

lembaga penjaminan atau pembiayaan infrastruktur seperti Indonesia 

Infrastructure Finance (IIF) seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia 

(PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Pusat Investasi Pemerintah 

(PIP) serta disahkannya berbagai regulasi yang terarah pada peningkatan 

infrastruktur seperti UU Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum 

(2012), UU Jalan Raya (2004), UU Perkeretapian (2007), UU Pelayaran 

(2008), serta UU Perhubungan Udara (2009) (Saleh & dkk, 2014). Namun, 

adanya fakta bahwa ketertundaan sejumlah proyek infrastruktur, 

mencerminkan ketidakpastian koordinasi dalam kelembagaan serta 

peraturan pendukung yang ada. 

4. Faktor risiko 

Faktor risiko yang terukur dan dukungan peraturan yang memadai serta 

diiringi dengan enforcement di tataran pelaksanaan menjadi sangat penting 

dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur perlu 

diimbangi dengan risiko pembiayaan yang akan ditanggung dikarenakan 

karakteristik proyek-proyek infrastruktur pada umumnya membutuhkan 

lahan yang luas dan bersifat jangka panjang, sehingga risiko yang akan 

dihadapi relatif besar. 

Dalam Basu Das (2013) dikatakan bahwa dalam pembangunan suatu 

infrastruktur khusunya dalam skema PPP (Public Private Partnership) ada 
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beberapa risiko yang harus diwaspadai, risiko tersebut adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 2.8 Risiko Pembangunan Infrastruktur 

Party affected by 

and/ or assuming risk 
Type of Risk 

Private sector 

Design, construction, and maintenance risk: includes day-to-

day operational and management risk, delays in acuiring 

necessary permits, problems with subcontractors, completion 

risk, and cost and schedule overruns. 

Demand/revenue risk: includes unexpected high or low 

demand compared to initial market assessments. 

Political risk: changes in government, changes in public 

policy, corruption and favoritsm, lack of sancity of contract, 

and arbiration difficulties. 

Currency risk: unexpected severe depreciation or 

appreciation of currency that affects the service provider’s 

ability to pay investors. 

Public sector 

Political risk: potential changes in public policy 

Bankruptcy risk: private company declares bankruptcy while 

working on a contract. 

Closure risk: the inablity of the bidding party to reach 

financial closure. 

Land risk: expropriation and eminent domain issues, 

difficulties acquiring land. 

Sumber: Sanchita Basu Das dan Catherine Rose James, 2013 

Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor dan sub faktor dalam penyediaan 

infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 4 Faktor yitu faktor 

pendanaan, faktor wewenang dan tanggung jawab, faktor kelembagaan dan 

peraturan, dan faktor risiko serta 6 sub faktor yaitu dana APBD, Pemerintah 

Kabupaten, Dokumen RTRW Kabupaten, Dokumen RPJMD Kabupaten, Risiko 

Pendanaan dan Risiko Pembangunan. Penentuan faktor yang mempengaruhi 

penyediaan infrastruktur diatas juga sejalan dengan yang tertera di dalam buku 

Saleh (2014), dimana dalam menyediakan infrastruktur ada empat faktor yang 

harus di pertimbangkan yaitu faktor dana, kewenangan, kelembagaan dan risiko.   
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Sumber: Saleh,2014 

Gambar 2.1 Permasalahan Penyediaan Infrastruktur 

Faktor dan sub-faktor yang telah ditentukan kemudian akan dimasukan di hirarki 

AHP beserta dengan alternatif infrastruktur yang akan diteliti, hirarki AHP 

penelitian ini adalah sebegai berikut. 

 

Gambar 2.2 Hirarki AHP Penelitian 
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 (Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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3 BAB III 

METODOLOGI 
 

3.1 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam studi ini terbagi menjadi 

dua bagian, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

3.1.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu pengumpulan data primer 

dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara 

membagikan kuesioner AHP terhadap para ahli seperti akademisi, Bappeda, Dinas 

PU, dan Dinas Perhubungan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan 

dengan kajian literatur seperti data jumlah infrastruktur eksisting, data sosial 

ekonomi, serta data mengenai kebijakan dan perencanaan lingkup kabupaten 

terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat (RTRW 

dan RPJMD).  

3.1.1.1 Penentuan Responden Ahli 

Kuesioner dalam penelitian ini merupakan data utama yang dibutuhkan untuk 

proses analisis studi. Kuesioner akan diberikan kepada responden dengan 

menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik sampel dengan 

pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa 

yang kita harapkan (Sugiyono, 2011). 

Dalam penelitian ini, pemilihan responden tidak melibatkan masyarakat 

dikarenakan masyarakat dinilai akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan 

tingkat konsistensi dalam pembobotan dibandingankan dengan para ahli. 

Kriteria pemilihan responden untuk pengisian kuesioner penelitian akan 

ditampilkan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Tabel Responden 

Responden Alasan pemilihan 

Rektor ITERA  Responden memiliki latar belakang 

keilmuan infrastruktur. 

 Responden memiliki pengalaman dalam 

penyediaan infrastruktur. 

 Responden memiliki pengetahuan 

komprehensif mengenai metode AHP 

Bappeda Lampung Barat Bidang Tata Ruang 

dan Prasarana Wilayah 

 Responden berpengalaman dalam 

penyediaan infrastruktur. 

 Responden ahli dalam pembiayaan, 

pendanaan dan perencanaan 

infrastruktur. 

 Responden mengetahui manfaat dari 

pembangunan suatu infrastruktur 

Dinas Perhubungan Lampung Barat Bidang 

Transportas 

 Responden berpengalaman dalam 

penyediaan jaringan infrastruktur 

khususnya transportasi dan jalan. 

 Responden ahli dalam penyusunan 

rencana jaringan infrastruktur 

khususnya transportasi dan jalan. 

Dinas Pekerjaan Umum Lampung Barat 

Bidang Bina Marga, Tata Ruang, dan 

Pengairan 

 Responden berpengalaman dengan 

aplikasi kegiatan penyediaan 

infrastruktur 

 Responden memiliki pengetahuan 

manfaat dari pembangunan sebuah 

infrastruktur. 

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan 

Pertamanan Lampung Barat Bidang 

Persampahan 

 Responden berpengalaman dalam 

penyediaan infrastruktur persampaan 

 Responden bertanggung jawab atas 

pelayanan persampahan di Kabupaten 

Lampung Barat 
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3.1.2 Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dimana penentuan 

prioritas penyediaan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat ini akan 

menggunakan analisis yang bersifat kuantitatif. Metode analisis yang akan 

dilakukan adalah analisis kondisi infrastruktur eksisting dan  Analytic Hierarchy 

Process (AHP) yaitu pembobotan kriteria komprehensif yang mampu menentukan 

kriteria prioritas yang berdasar pada perbandingan preferensi dari setiap faktor 

dalam hirarki.  

3.1.2.1 Analisis Supply Demand 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi eksisting infrastruktur 

yang akan diteliti dan berapa kekurangan infrastruktur tersebut. Analisis ini 

dilakukan dengan cara menghitung kebutuhan infrastruktur dengan standar yang 

ditetapkan secara nasional. Analisis ini juga berguna untuk dijadikan langkah 

dalam penilaian terhadap analisis AHP yang akan dilakukan juga dalam penelitian 

ini. 

3.1.2.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Analisis ini merupakan analisis utama dalam penelitian ini untuk menentukan 

prioritas penyediaan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat, adapaun alasan 

pemilihan metode ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode ini relevan untuk mencari solusi persoalan-persoalan di bidang 

perencanaan, khususnya dalam pengoptimalan penyusunan prioritas  

2. Dibandingkan dengan metode lain, AHP memiliki kelebihan karena 

memperhitunkan semua faktor penting, baik yang jelas dan terdefinisi dengan 

baik maupun yang tidak, dan baik yang kuantitatif maupun kualitatif (Saaty, 

1980). 

Penggunaan metode AHP yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan 

dilakukan dalam tiga tahap yaitu melalui pembobotan faktor-faktor yang 

berpengaruh dalam penyediaan infrastruktur, pembobotan alternatif berdasarkan 

faktor yang dipilih, dan penentuan prioritas penyediaan infrastruktur di Kabupaten 

Lampung Barat. Adapun lebih jelasnya akan dikemukakan sebagai berikut: 
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 Pembobotan faktor-faktor 

Pembobotan berasal dari hasil penilaian perbandingan berpasangan yang 

dilakukan oleh responden ahli. Hasil dari penilian responden akan diukur 

tingkat konsistensinya dengan menggunakan consistency ratio = CR. Hasil 

penilaian responden dapat diterima apabila CR kurang atau sama dengan 

0,10 (Saaty,1980). Apabila CR lebih dari 0,10 maka harus dilakukan 

pengulangan (iterasi) hingga diperoleh CR kurang atau sama dengan 0,10. 

Penghitungan hasil dari penilaian perbandingan faktor-faktor dilakukan 

dengan menormalisasikan hasil penilaian rata rata kolom perbandingan 

faktor yang kemudian hasil dari penormalisasian tersebut digunakan untuk 

menghitung eigen value. Setelah mendapat eigen value dilakukan 

penghitungan CR untuk mengetahui apakah hasil dari penilaian sudah 

cukup konsisten atau perlu dilakukan pengulangan kembali. Tahapan ini 

dilakukan menggunakan perangkat lunak khusus expertchoice agar hasil 

dari perhitungan lebih akurat dan praktis. 

 Pembobotan alternatif berdasarkan faktor yang ada 

Pembobotan ini dilakukan dengan proses yang sama seperti pembobotan 

faktor tetapi dengan menggunakan hasil penilaian antara alternatif yang 

ada dengan faktor yang dipilih. Penghitungan hasil dari penilaian 

perbandingan faktor-faktor dilakukan dengan menormalisasikan hasil 

penilaian rata rata kolom perbandingan faktor yang kemudian hasil dari 

penormalisasian tersebut digunakan untuk menghitung eigen value. 

Setelah mendapat eigen value dilakukan penghitungan CR untuk 

mengetahui apakah hasil dari penilaian sudah cukup konsisten atau perlu 

dilakukan pengulangan kembali. Tahapan ini juga dilakukan menggunakan 

perangkat lunak khusus expertchoice agar hasil dari perhitungan lebih 

akurat dan praktis. 

 Penentuan prioritas penyediaan infrastruktur di Kabupaten 

Lampung Barat 

Kegiatan ini merupakan tahap final dari analisis penelitian ini dimana hasil 

dari pembobotan kedua tahap sebelumnya dihitung vektor prioritasnya 

yang kemudian akan disusun berdasarkan hasil perhitungan tersebut. 
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Alternatif infrastruktur dengan nilai vektor terbesar adalah infrastruktur 

yang harus diprioritaskan penyediaannya di Kabupaten Lampung Barat. 

 

Gambar 3.1 Ilustrasi Hirarki AHP Penelitian 

 

Berikut akan ditampilkan gambar yang menjelaskan kerangka pemikirian 

penelitian:
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Latar Belakang: 

- Pembangunan infrastrutkrur 

merupakan salah satu aspek penting & 

vital dalam proses pengembangan 

suatu wilayah; 

- Kab. Lampung Barat merupakan 

daerah yang tertinggal akibat 

pembangunan infrastruktur yang 

kurang memadai; 

- Pembangunan infrastruktur tidak 

terlaksana sampai ke wilayah 

perdesaan; 

- Kurangnya dana menyebabkan 

penyediaan infrastruktur tidak bisa 

dilakukan secara serentak; 

- Menurut perpres no.75 tahun 2014 

ada 9 infrastruktur yang harus 

diprioritaskan pembangunannya 

Rumusan Masalah 

- Bagaimana kondisi 

eksisting infrastruktur di 

Kabupaten Lampung 

Barat?; 

- Faktor-faktor apakah 

yang mempengaruhi 

prioritas penyediaan 

infrastruktur di 

perdesaan? dan 

- Berdasarkan jenis 

infrastruktur yang diteliti, 

infrastruktur manakah 

yang memiliki prioritas 

untuk dibangun terlebih 

dahulu di perdesaan? 

 

Sasaran: 

- Pemetaan kondisi 

eksisting infrastrutktur 

di Kabupaten Lampung 

Barat dengan standar 

yang berlaku; 

- Teridentifikasinya 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi prioritas 

penyediaan 

infrastruktur di 

Kabupaten Lampung 

Barat; dan 

- Teridentifikasinya 

urutan prioritas 

penyediaan dari 

masing-masing 

infrastruktur. 

 

Metode: 

- Analisis supply 

Demand 

 

 

- Analytical Hierarchy 

Process (AHP) 

 
 

Prioritas penyediaan 

infrastruktut Kabupaten 

Lampung Barat 

Pengumpulan Data 

- Data Primer: Kuesioner AHP 

kepada responden 

- Data Sekunder: Literatur serta 

kebijakan dan perencanaan 

lingkup kabupaten mengenai 

penyediaan infrastruktur di 

Kabupaten Lampung Barat 

Gambar 3.2 Kerangka Penelitian 

 

4
2
 



 
 

43 
 

Tabel 3.2 Tahapan Analisis 

NO SASARAN KEBUTUHAN DATA SUMBER DATA METODE ANALISIS OUTPUT 

1 

Pemetaan kondisi 

eksisting infrastrutktur di 

Kabupaten Lampung 

Barat dengan standar 

yang berlaku 

- Standar penyediaan 

infrastruktur; 

- Data sosial kependudukan 

Kabupaten Lampung 

Barat; 

- Jumlah infrastruktur 

eksisting di Kabupaten 

Lampung Barat 

- Peraturan perundang-

undangan; 

- Data sekunder 

Analisa perhitungan kondisi 

eksisting infrastruktur dengan 

standar yang berlaku 

Perbandingan kondisi 

eksisting infrastruktur dan 

standar yang dibutuhkan 

2 

Menentukan faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

penyediaan infrastruktur 

di suatu wilayah 

- Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap 

penyediaan infrastruktur 

di suatu wilayah 

Jurnal, artikel, buku, dan 

peraturan perundang-

undangan. 

- Analisis deskriptif 

- Studi literatur 

Faktor dan sub faktor yang 

berpengaruh terhadap 

penyediaan infrastruktur di 

Kabupaten Lampung Barat 

3 

Menentukan urutan 

prioritas penyediaan 

infrastruktur di 

Kabupaten Lampung 

Barat 

Tingkat kepentingan antar 

pasangan faktor 

Survey primer 

menggunakan kuesioner 

terhadap para responden 

yang merupakan tenaga 

ahli 

Pembobotan faktor-faktor dan 

alternatif melalui 

penghitungan eigenvalue 

setiap faktor dengan 

menggunakan software 

expertchoice. 

Susunan prioritas penyediaan  

infrastruktur di Kabupaten 

Lampung Barat  

4
3
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI DAN PENYEDIAAN 

INFRASTRUKTUR KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
 

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum Kabupaten Lampung Barat dan 

akan lebih berpusat pada permasalahan penyediaan infrastruktur di Kabupaten 

Lampung barat yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten. 

3.2 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lampung Barat 

Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa adalah salah satu dari lima belas 

kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1991, dengan batas: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi 

Bengkulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulul Provinsi Sumatera Selatan. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten 

Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat. 

Wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki luas 2.141,57 Km
2
 atau 6,05% dari 

luas Wilayah Pro vinsi Lampung. Secara administrasi, Kabupaten Lampung Barat 

terdiri atas 15 Kecamatan sebagaimana tabel berikut 
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Tabel 0.1 Luas Wilayah Kabupaten Lampung Barat 

No Kecamatan 
Luas 

(Km
2
) (%) 

1 Balik Bukit 175,63 8,51 

2 Sukau 223,1 10,81 

3 Lumbok Seminung 22,4 1,09 

4 Batu Brak 261,55 12,67 

5 Belalau 217,93 10,56 

6 Batu Ketulis 103,7 5,02 

7 Sumberjaya 195,38 9,46 

8 Kebun Tebu 14,58 0,71 

9 Gedung Surian 87,14 4,22 

10 Way Tenong 116,67 5,65 

11 Air Hitam 76,23 3,69 

12 Sekincau 118,28 5,73 

13 Pagar Dewa 110,19 5,34 

14 Suoh 170,77 8,27 

15 Bandar Negeri Suoh 170,85 8,28 

Luas Total 2141,57 100 

 Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2014 

 

Gambar 0.1 Peta Wilayah Kabupaten Lampung Barat 
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3.3 Kondisi Demografi Kabupaten Lampung Barat 

Kabupaten Lampung Barat memiliki jumlah penduduk 290.388 jiwa pada tahun 

2014 yang bisa dilihat dalam tabel berikut 

Tabel 0.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Barat 

No Kecamatan 

Luas Penduduk (Jiwa) Kepadatan 

Penduduk 

(orang/km
2
) 

(Km
2
) (%) Jumlah % 

1 Balik Bukit 175,63 8,51 37.080 12,75 208,76 

2 Sukau 223,1 10,81 20.841 7,2 92,8 

3 Lumbok Seminung 22,4 1,09 6.701 2,33 229,20 

4 Batu Brak 261,55 12,67 12.942 4,49 49,33 

5 Belalau 217,93 10,56 12.312 4,25 56,07 

6 Batu Ketulis 103,7 5,02 14.663 5,05 140,05 

7 Sumberjaya 195,38 9,46 23.440 8,09 119,02 

8 Kebun Tebu 14,58 0,71 20.223 6,91 1.363,03 

9 Gedung Surian 87,14 4,22 15.054 5,16 170,34 

10 Way Tenong 116,67 5,65 32.744 11,23 276,78 

11 Air Hitam 76,23 3,69 11.878 4,09 154,43 

12 Sekincau 118,28 5,73 18.122 6,25 151,88 

13 Pagar Dewa 110,19 5,34 19.800 6,86 179 

14 Suoh 170,77 8,27 18.005 6,22 104,78 

15 Bandar Negeri Suoh 170,85 8,28 26.573 9,13 153,7 

Jumlah 2141,57 100 290.388 100 215,57 

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2015 

Wilayah Kabupaten Lampung Barat terdiri atas 15 Kecamatan, dimana penduduk 

terbanyak terdapat di Kecamatan Balik Bukit dengan jumlah penduduk sebanyak 

37.080 jiwa atau 12,75% dari total penduduk Kabupaten Lampung Barat, hal ini 

dikarenakan Kecamatan Balik Bukit merupakan kecamatan yang berada di dekat 

Ibukota Kabupaten sehingga pusat permukiman berada dikecamatan tersebut. 

Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Air Hitam 

dengan jumlah penduduk hanya 11.878 jiwa atau 4,09% dari total penduduk 

Kabupaten Lampung Barat. 
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Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Lampung Barat paling banyak hanya 

mencapai jenjang sekolah dasar (SD) sebanak 6.022 jiwa sedangkan yang 

mencapi jenjang sekolah menengah pertama (SMP) berjumlah 5.353 jiwa dan 

lainnya sebanyak 6.010 jiwa mencapai jenjang sekolah menengah atas (SMA) ke 

atas (perguruan tinggi, dll). Sebagian besar masyarakat Kabupaten Lampung 

Barat memiliki mata pencaharian sebagai petani, yaitu sebanyak 162.856 jiwa. 

Hal ini berbanding jauh dengan jumlah penduduk yang berprofesi di bidang 

industri, yaitu sebanyak 6.660 jiwa. Selain itu, jenis mata pencaharian penduduk 

adalah dibidang jasa-jasa. Tingkat pendidikan dan jenis mata pencaharian 

penduduk Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat secara terperinci dalam tabel 

berikut. 

Tabel 0.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Lampung Barat 

Tingkat Pendidikan 

yang Ditamatkan 
Laki-laki Perempuan Jumlah 

SD ke bawah 5.054 968 6.022 

SLTP 3.408 1.945 5.353 

SLTA ke atas 2.851 3.159 6.010 

Jumlah 11.313 6.072 17.385 

 Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2015 

Tabel 0.4 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Lampung Barat 

Lapangan Usaha Laki-laki Perempuan Jumlah 

Pertanian 114.391 48.465 162.856 

Industri 6.161 499 6.660 

Jasa-jasa 15.833 12.188 28.021 

Jumlah 136.385 61.152 197.537 

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2015 
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3.4 Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat 

3.4.1 Infrastruktur Jalan 

Wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki hambatan yang sangat dominan, 

yaitu kurang memadainya infrastruktur jalan dari lokasi pedesaan menuju pusat 

perekonomian di tiap-tiap ibukota kecamatan maupun ibukota kabupaten.  

Panjang jalan nasional di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2012 setelah 

pemekaran dengan Kabupaten Pesisir Barat adalah sepanjang 121.191 km, 

panjang jalan provinsi sepanjang 95,06 km dan jalan kabupaten sepanjang 709,37 

km. 

Tabel 0.5 Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten 

Lampung Barat 

Tahun Status 
Panjang Jalan (Km) 

Aspal Diperkeras Tanah 

2009 Kabupaten 420,59 167,59 494,59 

2010 Kabupaten 432,75 178,20 486,32 

2011 Kabupaten 439,90 162,66 494,61 

2012 Kabupaten 185,91 269,34 254,12 

 

Kondisi Baik Sedang Rusak 
Rusak 

Berat 

2009 Kabupaten 375,82 98,2 145,25 463,5 

2010 Kabupaten 334,47 95,47 134,80 532,53 

2011 Kabupaten 232,54 138,88 133,08 578,22 

2012)* Kabupaten 166,11 113,81 123,92 305,53 

Sumber: Bappeda,2013 

*Pemekaran Kabupaten Pesisir Barat dari Kabupaten Lampung Barat 

3.4.2 Infrastruktur Persampahan 

Infrastruktur persampahan Kabupaten Lampung Barat dikelola oleh pemerintah 

kabupaten dibawah Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan 

Kabupaten Lampung Barat dimana untuk teknis operasional pengumpulan 

dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan. 

Dalam proses pelayanannya baru Ibukota Kabupaten yaitu Kota Liwa dan 

kecamatan sekitarnya. Sedangkan kecamatan lainnya belum terlayani, hal ini 
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disebabkan karena armada yang tersedia hanya dua unit sedangkan jarak tempuh 

kecamatan lain relatif jauh dan tersebar. Tingkat pelayanan pengelolaan 

persampahan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2013 mencapai 45%, 

dimana total sampah yang terangkut mencapai 32 m
3
/hari dari total timbunan 

sampah yang mencapai 70 m
3
/hari. 

Kabupaten Lampung barat telah merencanakan peningkatan infrastruktur 

persampahan guna mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang terjadi di 

Kabupaten Lampung Barat. Penigkatan dari segi kuantitas jumlah sarana 

pengumpulan perlu disediakan disetiap komponen kegiatan, seperti tong sampah, 

gerobak sampah, transfer depo, dan kontainer. Demikian pula dengan armada 

pengangkutan perlu ditambahkan dan ditingkatkan pelayanannya, karena 

kurangnya pelayanan persampahan di Kabupaten Lampung Barat penduduk di 

kecamatan yang tidak terlayanin cenderung membakar sampah yang dapat 

menyebabkan pencemaran udara. Selain itu, yang terpenting adalah dengan 

mengembangkan infrastruktur persampahan beserta komponennya dapat 

mendukung terciptanya lingkungan yang berkualitas. 

Peningkatan dalam sistem pengolahan juga harus dilakukan, pemerintah 

Kabupaten Lampung Barat berencana meningkatkan pengolahan persampahan di 

TPA dari sistem open dumping menjadi clean sanitary landfil. Untuk menunjang 

peningkatan itu semua, pemerintah juga perlu didukung oleh institusi atau 

kelebagaan yang profesional dan manajemen pengelolaan yang baik. 

Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Lampung Barat terletak di 

Pekon Bahway dengan luas 3 Ha dan menggunakan sistem open dumping. Saat ini 

TPA Bahway telah dilengkapi dengan pengolahan sampah menjadi kompos yang 

digunakan di Hanggar Daur Ulang dengan tingkat pelayanan baru mencapai 20% 

dari timbulan sampah. 
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Tabel 0.6 Jumlah Komponenen Infrastruktur Persampahan Kabupaten Lampung 

Barat Eksisting 

No. 
Komponen Infrastruktur 

Persampahan 
Jumlah (unit) Kondisi 

1 Dump Truck 6 

2 Rusak Sedang 

1 Rusak Berat 

2 Baik 

2 Gerobak Sampah 37 
7 Rusak Sedang 

30 Baik 

3 Tempat Pembuangan Akhir 1 Baik 

4 Tempat Pembuangan Sementara 15 
1 Rusak Sedang 

14 Baik 

5 Kotak Sampah Drum 440 
60 Rusak 

380 Baik 

6 Mesin Pemotong Rumput 17 
6 Rusak Berat 

11 Baik 

7 Mesin Chain Saw 2 
1 Baik 

1 Rusak Berat 

Sumber: Bappeda,2013 

3.4.3 Infrastruktur Pengairan 

Kondisi drainase di Kabupaten Lampung Barat belum seluruhnya dapat tertangani 

terutama pada daerah pemukiman padat. Keadaan alam yang berkarakter 

pegunungan dengan lembah dan jurang yang menyatu dengan daratan (relief) 

sanagat beresiko terhadap sering terjadinya erosi dan tanah longsor yang 

berpindah-pindah tempat, sehingga sampai saat ini penanganan drainase belum 

dapat ditangani secara tuntas meskipun setiap tahun Pemerintah Kabupaten 

Lampung Barat menganggarkan pembangunan drainase melalui dana APBD. 

Secara keseluruhan panjang drainase yang ada di Kabupaten Lampung Barat 

adalah 709,37 km, panjang ini sama dengan panjang jalan yang ada dikarenakan 

drainase di Kabupaten Lampung Barat berada di sisi kiri dan kanan jalan di 

Kabupaten Lampung Barat. 

Pengelolaan drainase di Kabupaten Lampung Barat pada saat ini dibawahi oleh 

instansi Dinas Cipta Karya Lampung Barat. Seedangkan untuk pengelolaan dan 

pemeliharaan sistem drainase dilakukan secara berkala oleh instansi tersebut 
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maupun peran serta masyarakat melalui kegiatan pembersihan sampah yang 

menghambat aliran air. 

Secara umum saluran drainase di Kabupaten Lampung Barat meliputi saluran 

primer dan sekunder. Saat ini sakuran drainase primer masih berupa saluran tanah, 

sedangkan saluran drainase sekunder sebagian besar merupakan saluran yang 

berada di kanan dan kiri badan jalan yang terletak di daerah permukiman. 

Pola jaringan drainase di Kabupaten Lampung Barat mengikuti pola jaringan jalan 

baik itu jalan-jalan utama maupun jaringan jalan lokal/lingkungan untuk 

kemudian dialirkan ke sungai sebagai penampung akhir limpasan air hujan. 

Jaringan drainase yang ada di Kabupaten Lampung Barat khususnya di Ibukota 

Kabupaten meliputi jaringan drainase primer maupun jaringan irigasi teknis dan 

saluran drainase sekunder, sedangkan untuk daerah lainnya drainase yang ada 

cenderung merupakan drainase alam atau tidak menggunakan rencana. 

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan usaha untuk 

mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam menanggulangi masalah air 

genangan, namun usaha ini masih terbatas yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang 

bersifat insidentil. Peningkata kerja bakti yang lebih terarah dan adanya usaha-

usaha lain seperti gerakan kebersihan lingkungan dalam menanggulangi sampah 

serta menjaga agar saluran air tetap bersih. 

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah berencana melakukan perbaikan, 

pembangunan dan peningkatan saluran-saluran drainase yang ada dengan 

melakukan studi perencnaan yang komprehensif untuk mengetahui potensi lokasi 

genangan, upaya penanggulangan dan program pembangunan sistem drainase. 

3.4.4 Infrastruktur Air Limbah 

Kondisi infrastruktur air limbah di Kabupaten Lampung Barat sebagian besar 

dilakukan secara on site atau per individu menurut dokumen SPPIP Lampung 

Barat tahun 2013 sebagian besar penduduk di Kabupaten Lampung Barat 

sebanyak 59,1% telah memiliki fasilitas tempat buang air besar (WC) sendiri dan 

sekitar 27,61% belum memiliki WC. Untuk instalasi pengelola air limbah di 
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Kabupaten Lampung Barat belum terbentuk dan sarana sanitasi juga belum 

tersedia. 

Guna mengantisipasi pertumbuhan penduduk, pemerintah Kabupaten Lampung 

Barat memiliki rencana peningkatan infrastruktur air limbah menjadi dua 

kelompok, yaitu: 

1. Sistem Saluran Air Kotor 

Sistem saluran air kotor di Kabupaten Lampung Barat saat ini masih 

dipadukan dengan sistem drainase perkotaan. Tetapi untuk mengantisipasi 

pertumbuhan kota pada tahun rencana perlu dikembangkan jaringan air 

kotor yang bersifat tertutup dan terpisah dari jaringan drainase. 

2. Sistem Pembuangan Tinja 

Pembuangan tinja pada umumnya dibangun secara individual maupun 

berkelompok, pengembangan saluran air kotor ini bersifat hierarkis seperti 

jaringan drainase. Hal ini penting untuk mengantisipasi terjadinya masalah 

kesehatan lingkungan dan pesatnya pertumbuhan penduduk. Tingginya 

tingkat kepadatan bangunan pada tahun rencana di kawasan kota relatif 

tinggi, maka untuk beberapa unit lingkungan khususnya dipermukiman 

relatif padat perlu dikembangkan sistem pembuangan dengan 

menggunakan tangki-tangki komunal dilengkapin dengan Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

3.4.5 Infrastruktur Transportasi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Dinas Perhubungan Kabupaten 

Lampung Barat bidang transportasi didapatkan informasi bahwa di Kabupaten 

Lampung Barat terdapat dua terminal yang masing-masing memiliki tipe B dan 

tipe C. Terminal tipe C berada di Kecamatan Sekincau dimana terminal ini 

seharusnya melayani angkutan dalam kota/desa yang ada di Kabupaten Lampung 

Barat, sedangkan terminal tipe B berada di Ibukota Kabupaten Lampung Barat 

yaitu Kota Liwa dimana terminal ini melayani seluruh angkutan kota dalam 

provinsi (AKDP) yang melintas di Kabupaten Lampun Barat. 

Tingginya angka akngkutan travel yang ada di Kabupaten Lampung Barat 

menyebabkan penurunan angka penumpang pada angkutan transportasi seperti 
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bus, sehingga jumlah bus yang berada di Kabupaten Lampung Barat menurun, hal 

tersebut pula yang menyebabkan terminal yang berada di Kabupaten Lampung 

Barat tidak berfungsi. Lokasi yang bergabung dengan sarana pasar dan banyaknya 

penumpang yang menunggu di pinggir jalan juga menyebabkan terminal yang ada 

tidak berfungsi, sedangkan travel yang ada saat ini lebih banyak dikelola oleh 

pribadi dan tidak memberikan retribusi kepada pemasukan daerah. 
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5 BAB V 

PRIORITAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
 

Pada bagian ini, analis mengenai prioritas penyediaan infrastruktur di Kabupaten 

Lampung Barat akan dilakukan dengan dua metode. Metode pertama adalah 

dengan cara melakukan analisis supply demand terhadap infrastruktur eksisting 

untuk melihat kekurangan apa saja yang perlu ditambahkan untuk meningkatkan 

infrastruktur tersebut. Setelah diketahui kebutuhan dari masing-masing 

infrastruktur, kemudian akan dilakukan analisis AHP (Analytical Hierarchy 

Process) untuk mengetahui infrastruktur manakah yang penyediaannya harus di 

prioritaskan lebih dahulu.  

5.1 Analisis Supply - Demand 

Analisis supply dan demand  infrastruktur diperlukan untuk mengetahui apakah 

ketersediaan infrastruktur pada saat ini sudah memenuhi standar yang dibutuhkan 

atau belum, sehingga dapat diketahui jumlah  kebutuhan yang harus dipenuhi agar 

pengembangan infrastruktur dapat berjalan dengan baik. Analisis ini dilakukan 

khususnya untuk mendukung peningkatan infrastruktur di wilayah Kabupaten 

Lampung Barat. Setelah diketahui besaran kebutuhan tersebut, maka diperlukan 

adanya analisis supply  baik melalui keadaan eksisting dan perkiraan mengenai 

adanya potensi supply  yang dapat dilakukan pada masa mendatang untuk 

memenuhi besaran jumlah kebutuhan. Berikut adalah analisis supply demand 

masing-masing infrastruktur yang akan disediakan di Kabaupaten Lampung Barat.  

5.1.1 Infrastruktur Transportasi 

Infrastruktur trasnportasi yang ada di Kabupaten Lampung Barat adalah terminal, 

berdasarkan Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang 

digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan, dan 

menurunkan orang/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Kabupaten 

Lampung Barat memiliki dua terminal yang terdiri dari satu terminal tipe B yang 

melayani Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan satu terminal tipe C yang 
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melayani angkutan kota dan perdesaan. Kedua terminal tersebut berada di Kota 

Liwa untuk terminal tipe B dan di Sekincau untuk terminal tipe C.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang 

Terminal Transportasi Jalan setiap wilayah dianjurkan memiliki masing-masing 

satu terminal A,B,dan C dengan syarat-syarat pembangunan yang telah 

ditetapkan. Kabupaten Lampung Barat yang pada kondisi eksistingnya telah 

memiliki dua buah terminal yaitu terminal tipe B dan C diharapkan menyediakan 

satu buah terminal tipe A, hal ini didasari oleh jarak antar terminal tipe A yang 

ada di Provinsi Lampung sudah lebih dari 50 km dan juga masih tersedianya lahan 

diatas luas 5 Ha yang cocok dijadikan sebagai terminal tipe A. 

Berdasarkan kondisi dilapangan, kedua terminal ini blm berfungsi sebagaimana 

mestinya untuk terminal tipe B di Kota Liwa karena bergabung dengan fasilitas 

pasar liwa menyebabkan banyak kendaraan pribadi dan kendaraan desa yang 

berhenti dan menggunakan terminal ini sebagai tempat parkir, selain itu lokasi 

terminal ini tidak berada di jalan arteri sekunder sebagaimana seharusnya terminal 

tipe B berada sehingga kendaraan besar tidak bisa masuk dan cenderung 

menurunkan penumpang dijalanan. Begitu pula dengan terminal tipe C di 

Sekincau penempatan lokasi yang tidak baik menyebabkan penggunaan terminal 

tidak berjalan bagaimana dengan mestinya. 

Untuk meningkatkan fungsi terminal di Kabupaten Lampung Barat maka fasilitas 

penunjang infrastruktur transportasi juga harus disediakan, berdasarkan Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan ada dua bentuk fasilitas 

yang harus disediakan yaitu fasilitas utama yang berupa lahan parkir, kantor 

terminal dan fasilitas pendukung yang berupa halte, Pos TPR dan tempat ibadah 

sehingga tercipta lingkungan terminal yang aman dan nyaman bagi para calon 

penumpang.   
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Tabel 5.1 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Infrastruktur Transportasi Kabupaten 

Lampung Barat 

Jenis Fasilitas 
Terminal Kota Liwa 

(Tipe B) 

Terminal Sekincau 

(Tipe C) 

Bangunan Kantor Terminal Ada Ada 

Tempat Bongkar Muat Barang Tidak Ada Tidak Ada 

Tempat Penampungan Barang Tidak Ada Tidak Ada 

Tempat Istirahat Ada Tidak Ada 

Tempat Parkir Ada Ada 

Rambu-Rambu (papan informasi) Tidak Ada Tidak Ada 

Fasilitas lainnya (peribadatan, 

toilet, dll) 
Ada Tidak Ada 

 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa kedua terminal di Kabupaten Lampung 

Barat masih belum memiliki ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai. 

Fasilitas pendukung terminal sangat penting untuk disediakan, kenyamanan dan 

keamanan dari suatu terminal akan dinilai dari baik atau buruknya penyediaan 

fasilitas pendukung di terminal tersebut. 

5.1.2 Infrastruktur Jalan 

Berdasarkan standar yang ada mengenai infrastruktur jalan maka ada tiga 

indikator yang dapat dilihat untuk menilai apakah jalan disuatu wilayah baik atau 

tidak. Indikator pertama yaitu rasio panjang jalan, panjang jalan suatu wilayah 

harus memenuhi standar 0,6 km/1000 penduduk. Untuk rasio panjang jalan di 

Kabupaten Lampung Barat dengan panjang jalan eksisting 709,37 km dan jumlah 

penduduk pada tahun 2014 adalah 290.388 jiwa, maka rasio panjang jalan di 

Kabupaten Lampung Barat adalah 2,44 km/1000 penduduk. Angka tersebut 

menunjukan bahwa untuk rasio panjang jalan Kabupaten Lampung Barat sudah 

memenuhi standar minimum. 

Indikator kedua dalam penilaian kualitas jalan di suatu wilayah adalah mobilitas 

dan keselamatan. Kabupaten Lampung Barat memiliki panjang jalan 709,37 km, 

dimana pada tahun 2012 hanya sepanjang 116,11 km yang kondisinya baik 

sedangkan sisanya dalam keadaan rusak.  
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Tabel 5.2 Kondisi Eksisting Jalan Kabupaten Lampung Barat 

Tahun Status Jalan Baik (km) Sedang (km) Rusak (km) Rusak Berat (km) 

2009 Kabupaten 375,82 98,2 145,25 463,5 

2010 Kabupaten 334,47 95,47 134,80 532,53 

2011 Kabupaten 232,54 138,88 133,08 578,22 

2012* Kabupaten 166,11 113,81 123,92 305,53 

Sumber: Bappeda Lampung Barat,2013 

*pemekaran Kabupaten Pesisir Barat dari Kabupaten Lampung Barat 
 

Tabel diatas menunjukan bahwa, meskipun jalan di Kabupaten Lampung Barat 

sudah memenuhi standar dalam indikator panjang ruas jalan, akan tetapi jalan di 

Kabupaten Lampung Barat masih belum memnuhi indikator mobilitas dan 

keselamtan jalan. Indikator ini sangat penting pengaruhnya dalam proses 

berkembangnya suatu wilayah. Semakin besar persentase atau panjang jalan yang 

memiliki kondisi baik maka mobilitas di wilayah itu juga akan semakin baik 

karena perjalanan yang dilakukan tidak terhalangi dengan kondisi jalan yang 

rusak, dan baiknya mobilitas di suatu wilayah maka akan meningkatkan indikator 

keselamatan pengguna jalan. 

Sedangkan indikator terakhir untuk melihat kualitas jalan disuatu wilayah adalah 

indikator rasio luas jalan. Panjang jalan suatu wilayah harus memenuhi standar 

5% dari luas wilayah. Kabupaten Lampung Barat memiliki luas lahan sebesar 

2.141,57 km
2 

dan panjang jalan sepanjang 709,37 km, berdasarkan perhitungan 

didapat hasil rasio panjang jalan di Kabupaten Lampung Barat hanya 3% dari luas 

lahan. Hal ini menunjukan bahwa rasio luas jalan di Kabupaten Lampung Barat 

masih kurang dari standar minimal 5% dari luas lahan.  

Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga indikator tersebut. Infrastruktur jalan di 

Kabupaten Lampung Barat telah memenuhi standar dalam indikator rasio panjang 

jalan, akan tetapi masih kurang dalam indikator rasio luas jalan serta rasio 

mobilitas dan keselamatan. 
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5.1.3 Infrastruktur Drainase 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai infrastruktur drainase dengan 

mempertimbangkan demand dan supply yang ada pada wilayah Kabupaten 

Lampung Barat. Dengan memperhatikan kondisi eksisting serta permasalahan 

drainase di Kabupaten Lampung Barat dimana hanya drainase di daerah ibukota 

kabupaten saja yang mendapatkan perkerasan sedangkan daerah lainnya masih 

tanpa perencanaan atau mengikuti bentang alam (nature). 

Kondisi alam Kabupaten Lampung Barat yang memiliki 70% dari luas lahan 

adalah kawasan longsor menyebabkan peningkatan infrastruktur drainase harus 

dilakukan, dikarenakan fungsi dari drainase sendiri yang mengalirkan genangan 

permukaan akan meminimalisir terjadinya genangan dan meminimalisir terjadinya 

pergerakan tanah yang diakibatkan adanya genangan di permukaan. 

Kabupaten Lampung barat memiliki pola drainase mengikuti pola jaringan jalan 

baik itu jalan-jalan utama maupun jaringan jalan lokal/lingkungan untuk 

kemudian dialirkan ke sungai sebagai penampung akhir limpasan air hujan. 

Jaringan drainase yang ada di Kabupaten Lampung Barat khususnya di Ibukota 

Kabupaten meliputi jaringan drainase primer dan saluran drainase sekunder, 

sedangkan untuk daerah lainnya drainase yang ada cenderung merupakan drainase 

alam atau tidak menggunakan rencana. 

Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Barat, lebih dari 50% wilayah 

merupakan kawasan hutan. Besarnya kawasan hutan dan jauhnya jarak TPS antar 

kecamatan menyebabkan banyak masyarakat yang membuang sampah di tepi 

hutan. Hal tersebut menyebabkan flora penutup tanah di kawasan hutan berkurang 

dan mengurangi daya serap tanah. Dalam dokmuen SPPIP Kabupaten Lampung 

Barat dikatakan bahwa dengan berkurangnya flora penutup tanah dan sifat 

drainase alam yang kurang baik (terdiri dari lempung pesiran bergeluh) 

menyebabkan daya simpan air daerah ini sangat kecil, hal ini menyebabkan 

fluktuasi aliran permukaan (run off) makin besar, sungai-sungai yang mengalir ke 

daerah timur terganggu kestabilannya. Umumnya sungai-sungai yang mengalir ke 

sebelah barat masih stabil karena didukung oleh banyaknya flora penutup tanah 

dan belum terganggunya air tanah dangkal sebagai sumber mata air. 
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5.1.4 Infrastruktur Air Limbah 

Infrastruktur air limbah merupakan infrastruktur yang memiliki peranan penting 

dalam pembangunan suatu wilayah, apabila sistem pengelolaan air limbah di 

suatu wilayah tergolong buruk, maka pembangunan wilayah tersebut akan 

terhambat. Dalam bagian ini, akan dihitung volume produksi limbah cair 

Kabupaten Lampung Barat dengan menghitung proporsi limbah cair yang 

dihasilkan terhadap penggunaan air bersih perorangan di Kabupaten Lampung 

Barat. 

Berdasarkan dokumen SPPIP Kabupaten Lampung Barat, 59,10% rumah di 

Kabupaten Lampung Barat sudah memiliki tempat buang air besar sendiri 

sedangkan 27,61% belum memiliki tempat buang air besar. Untuk meningkatkan 

sistem pengolahan air limbah di Kabupaten Lampung Barat maka Dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 

2012 – 2017 disebutkan bahwa Lampung Barat akan menyediakan infrastruktur 

wilayah yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan 

lingkungan. 

 

Gambar 5.1 Diagram Kepemilikan WC di Kabupaten Lampung Barat 

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Barat, 2013 

Analisis ini akan melakukan perhitungan produksi limbah cair domestik terhadap 

jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat dan menyesuaikan kebutuhan  
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pembangunan yang akan dilakukan dengan jumlah produksi limbah tersebut. 

Dengan menggunakan standar dari ditjen cipta karya yaitu kebutuhan air bersih 

perindividu adalah 150 L/jiwa/hari dimana 80% dari kegunaan tersebut akan 

menjadi limbah cair yang 98% nya adalah kegiatan non kakus (grey water) dan 

2% nya adalah kegiatan kakus (black water). 
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Tabel 5.3 Tabel Timbulan Limbah Cair Domestik Kabupaten Lampung Barat 2014 

No Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk Luas 

Wilayah 

(Ha) 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Ha) 

Kebutuhan 

Air Bersih 

(L/Jiwa/Hari) 

Produksi 

Limbah 

Domestik 

(%) 

Total Kebutuhan 

Air Bersih 

(L/Hari) 

Total Produksi 

Limbah 

Domestik 

(L/Hari) 

Produksi 

Grey Water 

(98%) 

Produksi 

Black 

Water (2%) 

Total 

Produksi 

Limbah 

Domestik 

(L/dt) 
2014 

1 Balik Bukit 37.080 17.563 2,11 

150 80 

5.562.000 4.449.600 4.360.608 88.992 52 

2 Sukau 20.841 22.310 0,93 3.126.150 2.500.920 2.450.902 50.018 29 

3 
Lumbok 

Seminung 
6.701 2.240 2,99 1.005.150 804.120 788.038 16.082 9 

4 Batu Brak 12.942 26.155 0,49 1.941.300 1.553.040 1.521.979 31.061 18 

5 Belalau 12.312 21.793 0,56 1.846.800 1.477.440 1.447.891 29.549 17 

6 Batu Ketulis 14.663 10.370 1,41 2.199.450 1.759.560 1.724.369 35.191 20 

7 Sumberjaya 23.440 19.538 1,20 3.516.000 2.812.800 2.756.544 56.256 33 

8 Kebun Tebu 20.223 1.458 13,87 3.033.450 2.426.760 2.378.225 48.535 28 

9 Gedung Surian 15.054 8.714 1,73 2.258.100 1.806.480 1.770.350 36.130 21 

10 Way Tenong 32.744 11.667 2,81 4.911.600 3.929.280 3.850.694 78.586 45 

11 Air Hitam 11.878 7.623 1,56 1.781.700 1.425.360 1.396.853 28.507 16 

12 Sekincau 18.122 11.828 1,53 2.718.300 2.174.640 2.131.147 43.493 25 

13 Pagar Dewa 19.800 11.019 1,80 2.970.000 2.376.000 2.328.480 47.520 28 

14 Suoh 18.005 17.077 1,05 2.700.750 2.160.600 2.117.388 43.212 25 

15 
Bandar Negeri 

Suoh 
26.573 17.085 1,56 3.985.950 3.188.760 3.124.985 63.775 37 

Kabupaten Lampung 

Barat 
290.378 206.440 1,41 

 
43.556.700 34.845.360 34.148.453 696.907 403 

6
2
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Tabel diatas menunjukan hasil analisis timbulan limbah cari domestik Kabupaten 

Lampung Barat per kecamatan pada tahun 2014. Diketahui pada tabel tersebut 

timbulan limbah domestik terbanyak dihasilkan oleh Kecamatan Balik Bukit 

sebesar 52 L/detik, hal ini dikarenakan Kecamatan Balik Bukit adalah kecamatan 

yang berada pusat kabupaten melingkupi Ibukota Kabupaten Lampung Barat yaitu 

Kota Liwa oleh karena itu jumlah penduduk di Kecamatan Balik Bukit paling 

banyak dibanding 14 kecamatan lainnya oleh karena jumlah penduduk yang 

banyak maka timbulan limbah cair domestiknya pun paling besar. Timbulan 

limbah cair domestik paling sedikit berada di Kecamatan Lumbok Seminung yaitu 

sebesar 9 L/detik hal ini dikarenakan Kecamatan Lumbok Seminung memiliki 

jumlah penduduk paling sedikit. Untuk menanggulangi timbulan air limbah diatas, 

maka perlu ada peningkatan dalam pelayanan infrastruktur air limbah seperti yang 

telah ditetapkan standar bahwa setiap 50.000 jiwa yang memiliki wc harus 

dibangun satu IPLT, oleh karena itu dengan jumlah penduduk 290.000 jiwa 

Kabupaten Lampung Barat harus menyediakan 5 IPLT guna menanggulangi 

timbulan limbah yang ada. 

Pembangunan IPAL dan IPLT dilakukan agar limbah yang diproduksi dapat 

langsung diolah sebelum dialirkan ke sungai atau tempat pembuangan akhir. 

Selain itu ada cara lain untuk menanggulangi timbulan limbah cair, yaitu dengan 

cara pembuatan sistem pengumpulan limbah komunal atau sistem off site. Sistem 

off site adalah sistem dimana timbulan limbah dari setiap rumah di kumpulkan di 

satu wadah, akan tetapi sistem ini di sarankan untuk wilayah dengan kepadatan 

200 jiwa/ha. Kabupaten Lampung Barat memiliki kepadatan penduduk 1,41 

jiwa/ha yang berarti masih memungkinkan untuk menggunakan sistem individu 

atau on site. 

Pengertian limbah dalam suatu wilayah dikategorikan berdasarkan limbah cari 

domestik dan limbah cair non-domestik, sehingga untuk dapat menghitung total 

timbulan limbah di Kabupaten Lampung Barat kedua jenis limbah tersebut harus 

dihitung. Limbah cair non-domestik adalah limbah yang dihasilkan oleh fasilitas-

fasilitas yang ada di suatu wilayah seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas 

lainnya. Untuk menghitung perhitungan timbulan limbah cair non-domestik 

digunakan standar yang ada. 



 
 

64 
 

Tabel 5.4 Standar Timbulan Limbah Cair Non-Domestik 

Fasilitas 

Limbah cair dari 

pemakaian rata-rata air 

bersih (%) 

Pendidikan 90 

Sarana Peribadatan 85 

Sarana Kesehatan 80 

Hotel 85 

Lapangan Olah Raga 85 

Perdagangan 90 

Perkantoran 90 

Sumber: SNI 03-1733-2004 

Besarnya produksi limbah yang dihasilkan dari fasilitas-fasilitas tersebut maka 

diperlukan pengolahan limbah seperti IPAL yang disediakan oleh masing-masing 

fasilitas agar tidak membebani timbulan air limbah domestik yang ada. Selain itu, 

limbah-limbah dari fasilitas tersebut ada yang mengandung limbah berbahaya 

seperti limbah yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan sehingga tidak bisa diolah 

bersama dengan limbah domestik yang tidak berbahaya. 

5.1.5 Infrastruktur Persampahan 

Analisis infrastruktur persampahan dilakukan dengan menghitung timbulan 

sampah yang diproduksi oleh Kabupaten Lampung Barat tiap harinya. Dari 

jumlah timbulan sampah tersebut akan dihitung jumlah kebutuhan alat penunjang 

infrastruktur persampahan, dimana alat penunjang infrastruktur sampah itu 

berguna untuk mengolah dan mengangkut timbulan sampah yang ada di 

Kabupaten Lampung Barat. 

Standar timbulan sampah adalah 2,5 liter/orang/hari dimana 30% dari timbulan 

sampah tersebut adalah sampah non domestik, berdasarkan standar tersebut maka 

jumlah timbulan sampah yang diproduksi Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 5.5 Timbulan Sampah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 

Tahun No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 

Buangan Sampah (Liter/Hari) 

Jumlah Timbulan Domestik 
Non 

Domestik 

2014 

1 Balik Bukit 37.080 92.700 64.890 27.810 

2 Sukau 20.841 52.103 36.472 15.631 

3 Lumbok Seminung 6.701 16.753 11.727 5.026 

4 Batu Brak 12.942 32.355 22.649 9.707 

5 Belalau 12.312 30.780 21.546 9.234 

6 Batu Ketulis 14.663 36.658 25.660 10.997 

7 Sumberjaya 23.440 58.600 41.020 17.580 

8 Kebun Tebu 20.223 50.558 35.390 15.167 

9 Gedung Surian 15.054 37.635 26.345 11.291 

10 Way Tenong 32.744 81.860 57.302 24.558 

11 Air Hitam 11.878 29.695 20.787 8.909 

12 Sekincau 18.122 45.305 31.714 13.592 

13 Pagar Dewa 19.800 49.500 34.650 14.850 

14 Suoh 18.005 45.013 31.509 13.504 

15 
Bandar Negeri 

Suoh 
26.573 66.433 46.503 19.930 

Kabupaten Lampung 

Barat 
290.378 725.945 508.162 217.784 

 

Tabel diatas menunjukan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh tiap 

kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Dengan melihat jumlah 

penduduk Kabupaten lampung Barat pada tahun 2014 maka kebutuhan alat 

penunjang infrastruktur persampahan yang harus disediakan guna menanggulangi 

timbulan sampah di Kabupaten lampung Barat adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.6 Kebutuhan Alat Penunjang Infrastruktur Persampahan di Kabupaten 

Lampung Barat 

No Uraian 
Kapasitas 

Pelayanan 

Standar 

Minimal 

Jumlah 

Eksisting 

Jumlah 

Kekurangan 

1 Jumlah Penduduk - 290.388 jiwa   

2 Timbulan Sampah 

Domestik 

- 
508.162 liter   

3 Wadah Komunal 0,5 – 1,0 m
3 

508 buah 440 buah 68 buah 

4 Komposter Komunal 1 m
3 

508 buah 0 buah 508 buah 

5 Gerobak Sampah 6 m
3
 85 buah  37 buah 85 buah 
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No Uraian 
Kapasitas 

Pelayanan 

Standar 

Minimal 

Jumlah 

Eksisting 

Jumlah 

Kekurangan 

6 Container Truck 10 m
3
 51 buah 6 buah 45 buah 

7 TPS Tipe I 100 m
3
 5 buah 15 buah Sudah 

Tercukupi 

8 TPS Tipe II 300 m
3
 2 buah 0 buah 2 buah 

9 TPS Tipe III 1000 m
3
 - - - 

10 Bangunan Pendaur 

Ulang Sampah 

150 m
3
 3 buah 0 buah 3 buah 

 

Berdasarkan tabel diatas, infrastruktur persampahan di Kabupaten Lampung Barat 

masih belum memenuhi standar dari segi alat penunjangnya, masih ada 

kekurangan di komponen truck sebanyak 45 buah, gerobak sampah sebanyak 48 

buah dan 68 buah kotak sampah drum yang harus di sediakan pihak pemerintah 

Kabupaten Lampung Barat guna meningkatkan pelayanan dari infrastruktur 

persampahan ini. Sedangkan untuk TPA dan TPS, Kabupaten Lampung Barat 

sudah memiliki TPA dan TPS yang cukup untuk menampung timbulan sampah 

yang ada. Telah tercukupinya TPS dan TPA di Kabupaten Lampung Barat bukan 

berarti tidak ada hal yang perlu ditambahkan dalam kedua aspek tersebut, 

peningkatan sistem pengolahan sampah di TPS dan TPA tetap perlu dipikirkan 

guna mengurangi timbulan sampah yang ada seperti melakukan pemilihan sampah 

daur ulang di TPS agar yang sampah yang nantinya akan diangkut ke TPA hanya 

sampah yang tidak bisa di daur ulang atau bisa juga dengan melakukan 

komposting disetiap TPS yang ada, hal ini dilakukan guna mengurangi 

pengangkutan sampah ke TPA. 

5.2 Analisis AHP 

Analisis ini dilakukan dengan cara pembobotan faktor-faktor guna mengukur 

tingkat kepentingan antar faktor dan sub faktor. Untuk tujuan tersebut, dilakukan 

penilaian perbandingan berpasangan antar faktor-faktor tersebut dalam setiap 

kelompok faktor yang terletak dalam hirarki yang sama. Penilaian dilakukan oleh 

para responden ahli yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam proses 

penyediaan infrastruktur di suatu wilayah. 
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Penggabungan pendapat para responden ini dilakukan dengan cara rataan 

geometrik. Dari hasil rataan tersebut akan diketahui nilai eigenvektor dari masing-

masing perbandingan berpasangan dan bobot dari masing-masing faktor dengan 

menggunakan metode AHP dan menggunakan software Expert Choice. 

5.2.1 Pembobotan Faktor dan Sub-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan 

Penyediaan Infrastruktur 

Bagian ini akan membahas mengenai pembobotan seluruh faktor dan sub-faktor 

yang mempengaruhi penyediaan infrastruktur. Pembahasan akan meliputi semua 

level dari level 2 (sub-faktor) sampai dengan level 0 (tujuan). Faktor-faktor yang 

akan dihitung bobot nya adalah faktor pendanaan, faktor kewenangan dan 

tanggung jawab, faktor kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, dan 

faktor risiko. Sedangkan sub faktor yang akan dihitung bobotnya adalah subfaktor 

APBD, Pemerintah Kabupaten, RTRW Kabupaten, RPJMD Kabupaten, Risiko 

Pendanaan dan Risiko Pembangunan. 

5.2.1.1 Pembobotan Faktor-Faktor 

Dari hasil perhitungan tingkat kepentingan terhadap tujuan penelitian didapat 

bahwa faktor pendanaan memiliki tingkat kepentingan sebesar 0,361, sedangkan 

faktor kewenangan dan tanggung jawab berada urutan kedua dalam tingkat 

kepentingan dengan nilai sebesar 0,215. Faktor kelembagaan dan peraturan 

perundang undangan memiliki nilai kepentingan yang sama dengan faktor 

kewenangan dan tanggung jawab yaitu 0,215 dan tingkat kepentingan terakhir 

atau yang memiliki nilai paling kecil adalah faktor risiko dengan nilai 0,208. Hasil 

tersebut menunjukan bahwa faktor pendanaan menjadi faktor yang mendominasi 

dalam penyediaan infrastruktur bagi suatu wilayah hal ini dikarenakan memang 

dalam pembangunan yang akan dilakukan di suatu daerah akan berjalan lancar 

apabila faktor pendanaan ini didukung baik. Setiap pembangunan suatu 

infrastruktur pasti memerlukan dukungan yang baik dalam faktor pendanaan, 

karena baik atau tidaknya kualitas suatu infrastruktur dipengaruhi oleh faktor 

pendanaannya.  
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Tabel 5.7 Pembobotan Faktor yang Memengaruhi Penyediaan Infrastruktur di 

Kabupaten Lampung Barat 

No Faktor Nilai Peringkat 

1 Pendanaan 0,361 1 

2 
Kewenangan dan 

Tanggung Jawab 0,215 2 

3 

Kelembagaan dan 

Peraturan Perundang-

Undangan 0,215 3 

4 Risiko 0,208 4 

Total 1,00   

 

Faktor kewenangan dan tanggung jawab serta faktor kelembagaan memiliki nilai 

yang sama dalam tingkat kepentingan dalam penyediaan infrastruktur di 

Kabupaten Lampung Barat. Kesamaan nilai dari kedua faktor ini menunjukan 

bahwa kedua faktor ini memiliki peran yang sama pentingnya dalam penyediaan 

suatu infrastruktur, hal ini mungkin disebabkan oleh sub-faktor dari kedua faktor 

ini memiliki kepntingan yang sama seperti hal nya sub-faktor pemerintah 

kabupaten dari faktor kewenangan dan sub-faktor RTRW dan RPJMD dari faktor 

kelembagaan. 

Faktor risiko memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan faktor lainnya. 

Kondisi ini menunjukan bahwa faktor risiko memiliki pengaruh yang tidak terlalu 

besar dalam proses penyediaan infrastruktur. Mespkipun faktor ini memiliki 

pengaruh yang kecil, namun kita tidak bisa menyampingkan faktor ini apabila 

ingin menyediakan suatu infrastruktur karena dalam pembangunan suatu 

infratsruktur pasti ada risiko yang ditanggung seperti risiko pendanaan yang 

mengharuskan pemerintah berpikir keras untuk menyediakan pendanaan dari 

penyediaan infrastruktur tersebut dan risiko pada saat pembangunan dilakukan 

seperti dampak apakah yang akan terjadi apabila suatu infrastruktur dibangun hal 

ini pasti akan selalu ada sehingga faktor ini tida boleh diabaikan dalam proses 

penyediaan infrastruktur. Besaran persentase masing masing faktor dapat dilihat 

pada diagram berikut. 
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Gambar 5.2 Persentase Pembobotan Faktor yang Memengaruhi Penyediaan 

Infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat 

5.2.1.2 Pembobotan Sub-Faktor 

Pembobotan pada level ini merupakan tahapan kedua setelah pembobotan faktor 

pada level 1, tahapan ini merupakan tahapan yang penting karena kita bisa melihat 

parameter yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan faktor-faktro 

prioritas yang menentukan pemilihan penyediaan infrastruktur di Kabupaten 

Lampung Barat. 

Hasil dari pembobotan, sub faktor pendanaan mendapatkan bobot 1,00 

dikarenakan dalam faktor pendanaan hanya ada satu sub faktor yaitu apbd maka 

dapat dikatakan bahwa sub faktor apbd merupakan faktor yang sangat penting 

dalam hal mendanai pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan di 

Kabupaten Lampung Barat. 

Sama hal nya dengan faktor pendanaan, sub faktor dalam faktor kewenangan dan 

tanggung jawab juga hanya ada satu yaitu kabupaten, sub faktor ini juga 

mendapatkan bobot 1,00. Hal ini dikarenakan penelitian ini hanya fokus kedalam 

pembangunan infrastruktur yang hanya akan dibangun oleh pemerintah 

kabupaten. 
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Tabel 5.8 Pembobotan Sub Faktor dalam Faktor Kelembagaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan 

No. 

Sub Faktor Kelembagaan dan 

Peraturan Perundang-

Undangan 

Bobot Peringkat 

1 RPJMD 0,525 1 

2 RTRW Kabupaten 0,475 2 

 

Berdasarkan responden ahli menyebutkan bahwa dalam penyediaan infrastruktur 

di Kabupaten Lampung Barat Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lebih 

diprioritaskan dibandingkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, hal ini 

mengingat rencana dalam RPJMD lebih pada rencana jangka menengah yang 

pelaksanaannya dapat dilakukan sesegera mungkin dibandingkan rencana di 

dalam RTRW yang merupakan rencana jangka panjang, selain itu juga RPJMD 

merupakan hasil elaborasi dari visi dan misi Kepala Daerah/Bupati Kabupaten 

Lampung Barat. 

Tabel 5.9 Pembobotan Sub Faktor dalam Faktor Risiko 

No. Risiko Bobot Peringkat 

1 Pendanaan 0,614 1 

2 Pembangunan 0,386 2 

 

Hasil perhitungan diatas menunjukan bahwa risiko terhadap pendanaan lebih 

penting dibandingkan risiko pembangunan. Hal ini didasarkan pendanaan yang 

sangat terbatas sehingga dalam penyediaan infrastruktur di suatu wilayah risiko 

pendanaan ini sangat penting untuk dipikirkan. Setelah tingkat kepentingan pada 

setiap sub faktor diketahui, selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat kepentingan 

secara menyeluruh setiap sub faktor terhadap tujuan dari penelitian ini. Skala 

prioritas setiap sub faktor secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 5.10 Pembobotan Sub Faktor yang Memengaruhi Penyediaan Infrastruktur 

No Sub Faktor 
Bobot 

Lokal 

Bobot 

Global 
Peringkat 

1 APBD 1,000 0,250 1 

2 Kabupaten 1,000 0,250 2 

3 RPJMD 0,525 0,131 4 

4 RTRW Kabupaten 0,475 0,119 5 

5 Risiko Pendanaan 0,614 0,154 3 

6 Risiko Pembangunan 0,386 0,097 6 

 

Tabel diatas menunjukan posisi masing-masing sub faktor yang ada dengan 

melihat bobot globalnya. Terlihat bahwa sub-faktor APBD memiliki bobot global 

yang paling tinggi yaitu 0,250, hal ini menunjukan bahwa dalam menyediakan 

infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat infrastruktur yang berada dalam 

rencana APBD adalah infrastruktur yang penyediaannya lebih di prioritaskan. 

Tingginya sub faktor APBD ini bukan berarti harus mengabaikan sub faktor yang 

lain, dalam penyediaan infrastruktur setiap sub faktor harus diperhatikan agar 

infrastruktur yang disediakan efektif. 

Hasil keseluruhan pembobotan faktor-faktor dan faktor-sub faktor dapat dilihat 

pada bagan berikut: 

 

Gambar 5.3 Bagan Hirarki Pembobotan Faktor-Faktor yang Memengaruhi 

Penyediaan Infrastruktur 
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Gambar 5.4 Grafik Persentase Pembobotan Sub Faktor yang Memengaruhi 

Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat 

Hasil perhitungan tingkat kepentingan terhadap prioritas ub faktoryang 

memengaruhi penyediaan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat menunjukan 

bahwa dana APBD menempati peringkat utama atau faktor penting dalam 

penyediaan infrastruktur. Hal ini menunjukan bhawa dana APBD menjadi 

pertimbangan utama dalam penyediaan infrastruktur. Pemerintah kabupaten 

menempati peringkat kedua dalam prioritas penyediaan infrastruktur di Kabupaten 

Lampung Barat. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini hanya akan dibahas 

mengenai infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten saja. 

Tingkat kepentingan prioritas sub faktor diatas menunjukan urutan kepentingan 

dari suatu sub faktor, namun hal ini bukan berarti sub faktor dengan tingkat 

terendah dapat diabaikan sub faktor diatas memiliki kesamaan dalam 

memengaruhi penyediaan infrastruktur namun hanya tingkat prioritas dalam 

perhatian faktor itu saja yang berbeda tetapi bukan berarti bisa diabaikan keadaan 

faktor tersebut dalam penyediaan infrastruktur. 

5.2.2 Penentuan Prioritas Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten 

Lampung Barat 

Urutan prioritas infrastruktur yang akan dibangun di Kabupaten Lampung Barat 

ditentukan dari nilai yang didapatkan oleh perhitungan dengan menggunakan 

software expert choice, penyadiaan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat 
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dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Bentuk penyediaan infrastruktur tersebut 

didasari oleh Peraturan Presiden nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan 

Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Dalam Perpres tersebut disebutkan ada 

sembilan infrastruktur prioritas yang harus dibangun, tetapi dalam penelitian ini 

hanya diambil infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau 

pembangunannya menggunakan APBD Kabupaten Lampung Barat. Bentuk 

infrastruktur yang dipilih sebagai alternatif penyediaan infrastruktur ada lima 

bentuk yaitu: 

a. Infrastruktur Transportasi (Alternatif I) 

Peningkatan infrastruktur transportasi dalam hal ini terminal harus 

dilakukan dengan penambahan fasilitas utama dan pendukung berdasarkan 

standar yang ada. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk yang 

setiap tahun semakin besar memaksa peningkatan mobilitas yang besar 

pula, fenomena tersebut harus diiringi dengan peningkatan infrastruktur 

transportasi yang baik guna mengurangi pemakaian kendaraan pribadi 

yang akan membuat pengguna jalan bertambah banyak sehingga beban 

jalan pun akan meningkat lalu dapat menyebabkan kemacetan. 

b. Infrastruktur Jalan (Alternatif II) 

Peningkatan atau pembangunan infrastruktur ini dilakukan dengan 

memnuhi standar kebutuhan berdasarkan standar yang ada yaitu panjang 

jalan mencukupi 0,6 km/1000 penduduk lalu peningkatan luas jalan yang 

minimal 5% dari luas wilayah. Setelah peningkatan kedua indikator 

tersebut perlu ditingkatkan juga pelayanan dari jalan tersebut, tingkat 

pelayanan jalan (level of service) menunjukan ukuran kualitas suatu jalan 

(mempertimbangkan faktor kenyamanan dan geometrik jalan), dan 

digunakan sebagai ukuran untuk membatasi volume lalu lintas suatu jalan 

(Tamin, 2000). Menurut MKJI (1997) geometrik jalan perkotaan terdiri 

dari berbagai unsur yaitu tipe jalan, lebar jalur lalu lintas, kerb, bahu jalan, 

median, dan alinemen jalan.  

c. Infrastruktur Drainase (Alternatif III) 

Peningkatan infrastruktur drainase dilakukan dengan peningkatan dimensi 

saluran drainase yang disesuaikan dengan curah hujan yang ada di 
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Kabupaten Lampung Barat, peningkatan dimensi drainase ini dilakukan 

terhadap seluruh jenis drainase primer, sekunder dan tersier hal ini guna 

mengurangi dampak apabila terjadi hujan yang sangat deras yang 

mengakibatkan adanya genangan di wilayah Kabupaten Lampung Barat. 

d. Infrastruktur Air Limbah (Alternatif IV) 

Peningkatan infrastruktur air limbah dilakukan dengan pengembangan 

prasarana air limbah dengan sistem on-site dan sistem off-site. 

Peningkatan sistem air limbah ini didasari oleh Pedoman Penentuan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang, Perumahan 

dan Permukiman dan Pekerjaan Umum, on-site sistem lebih diarahkan 

untuk kepadatan rata-rata ≤ 200 jiwa/ha, sedangkan off site sistem lebih 

diarahkan untuk kepadatan rata-rata ≥ 200 jiwa/ha dengan catatan lahan 

untuk membangun sistem off-site berada dikawasan datar atau dengan 

kemiringan ≤ 40%. 

e. Infrastruktur Persampahan (Alternatif V) 

Peningkatan cakupan pelayanan persampahan menjadi hal yang penting 

dalam peningkatan infrastruktur persampahan hal ini untuk menghindari 

terjadinya penumpukan sampah yang dapat mengganggu keberlangsungan 

hidup masyarakat sekitar dan untuk menghindari masyarakat mambakar 

sendiri sampah mereka yang dapat menyebabkan pencemaran udara. 

Untuk mendukung hal tersebut alat penunjang infrastruktur harus 

ditambah dan disesuaikan dengan standar yang ada agar pencegahan 

dampak yang ditimbulkan oleh kurangnya pelayanan infrastruktur 

persampahan dapat diatasi. 

5.2.3 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyediaan 

Infrastruktur terhadap Alternatif Bentuk Infrastruktur di Kabupaten 

Lampung Barat 

Beberapa bentuk infrastruktur yang telah dibahas pada bagian sebelumnya 

dijadikan sebagai bentuk pilihan yang dapat diterapkan di wilayah Kabupaten 

Lampung Barat. Bentuk-bentuk sistem penyediaan infrastruktur tersebut akan 

dianalisa dengan cara uji sensitivitas terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 
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penyediaan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat guna mencari tahu urutan 

prioritas dari masing masing infrastruktur. 

5.2.3.1 Faktor Pendanaan 

Faktor pendanaan merupakan faktor penting dalam penyediaan sebuah 

infrastruktur di suatu wilayah. Berkurangnya pendanaan dalam pembangunan 

infrastruktur dapat mempengaruhi kualitas, tingkat pelayanan serta efektivitas 

pengelolaan infrastruktur tersebut (Bappenas, 2002). 

Alternatif II yaitu infrastruktur jalan memiliki nilai paling besar diantara alternatif 

lain yaitu sebesar 0,406, hal ini dapat diartikan bahwa infrastruktur jalan sangat 

diprioritaskan pendanaannya oleh Kabupaten Lampung Barat dikarenakan 

infrastruktur ini dirasa paling memberikan dampak dalam keberlangsungan hidup 

masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Selain memberikan dampak langsung 

dalam berlangsungnya kehidupan masyarakat, kondisi jalan di Kabupaten 

Lampung Barat yang lebih dari 50% dalam kondisi rusak parah menjadikan alasan 

kenapa pendanaan dari APBD Kabupaten Lampung Barat lebih diprioritaskan 

untuk membangun infrastruktur jalan. 

Alternatif I atau infrastruktur transportasi menjadi infrastruktur yang memiliki 

prioritas kedua setalah infrastruktur jalan untuk dibangun di Kabupaten Lampung 

Barat. Infrastruktur transportasi yang dimaksud dalam hal ini adalah terminal dan 

angkutan desa yang ada di Kabupaten Lampung Barat, kedua hal tersebut perlu 

ditingkatkan mengingat pada kondisi eksistingnya infrastruktur ini tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya.  

Alternatif yang memiliki nilai paling kecil atau yang prioritas pendanaannya tidak 

terlalu besar adalah alternatif IV atau infrastruktur air limbah hal ini disebabkan 

karena lebih dari 50% keluarga atau rumah di Kabupaten Lampung Barat 

memiliki toilet sendiri dimana pembiayaan dan pengelolaannya dilakukan oleh 

masing-masing keluarga dan tidak ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten 

Lampung Barat. Pemerintah hanya mengeluarkan dana untuk air limbah yang 

dihasilkan oleh fasilitas umum seperti sekolah, perkantoran, serta fasilitas lainnya 

yang menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 
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Sedangkan alternatif V dan III yaitu infrastruktur sampah dan infrastruktur 

drainase berada di urutan tiga dan keempat dalam prioritas pendanaan dengan 

angka 0,162 dan 0,118. Hal ini dikarenakan infrastruktur persampahan masih 

terbilang cukup untuk menampung timbulan sampah yang ada walaupun dalam 

analisis supply demand ada beberapa alat yang harus ditambahkan untuk 

meningkatkan pelayanan infrastruktur sampah. Sedangkan untuk infrastruktur 

drainase yang dalam hal ini adalah drainase dirasa belum terlalu penting untuk di 

prioritaskan dana pembangunannya karena memang sebagian besar drainase yang 

ada di Kabupaten Lampung Barat masih belum tanpa perencanaan, dimana 

drainase yang ada masih mengikuti relief alam. 

5.2.3.2 Faktor Kewenangan dan Tanggung Jawab 

Faktor kewenangan dan tanggung jawab adalah faktor penting dalam penyediaan 

infrastruktur, faktor ini memiliki dampak yang kuat terhadap hasil dari 

penyediaan suatu infrastruktur. Tidak jelasnya kewenangan dalam pembangunan 

infrastruktur dapat menyebabkan penurunan kualitas dari infrastruktur tersebut. 

Dalam penelitian ini faktor kewenangan yang dimaksud adalah infrastruktur yang 

berada dalam tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung 

Barat. 

Berdasarkan hasil analisis alternatif II memiliki nilai tertinggi yaitu 0,445 hal ini 

menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat lebih memprioritaskan 

penyediaan infrastruktur jalan dibandingkan infrastruktur lainnya mengingat 

dalam faktor pendanaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memprioritaskan 

APBD mereka untuk menyediakan infrastruktur jalan. 

Urutan kedua, ketiga sampai kelima sama dengan urutan prioritas pada faktor 

pendanaan, yaitu alternatif I dengan nilai 0,232, alternatif V dengan nilai 0,134, 

alternatif III dengan nilai 0,110 dan yang terakhir alternatif IV dengan nilai 0,078. 

Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan 

menyediakan infrastruktur yang memang pendanaannya diprioritaskan dalam 

penyusunan APBD. 
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5.2.3.3 Faktor Kelembagaan dan Peraturan Perundang Undangan 

Faktor ini memiliki sub faktor RTRW Kabupaten dan RPJMD Kabupaten 

Lampung Barat. Dalam penyediaan infrastruktur memang harus berdasarkan 

dokumen perencanaan yang ada agar perkembangan wilayah yang bertujuan untuk 

kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun 

sebelumnya. 

Pada faktor ini alternatif II memiliki nilai 0,369 dimana nilai tersebut adalah nilai 

tertinggi dibandingkan alternatif lain, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten 

Lampung Barat lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan didalam 

membuat rencana untuk wilayah Kabupaten Lampung Barat. Hal ini juga karena 

infrastruktur jalan berfungsi untuk menghubungkan pusat yang satu ke pusat yang 

lain dimana hal ini akan berdampak baik bagi pertumbuhan semua aspek yang ada 

di Kabupaten Lampung Barat. 

Peringkat kedua yang diprioritaskan pembangunannya dalam pembuatan rencana 

adalah alternatif II yaitu infrastruktur transportasi, hal ini dikarenakan 

pembangunan infrastruktur transportasi dapat mendukung fungsi jalan yang akan 

menghubungkan masing-masing pusat dimana untuk mencapai pusat tertentu 

diperlukan kendaraan umum dan terminal untuk tempat berhenti kendaraan umum 

tersebut. 

Alternatif III menjadi infrastruktur selanjutnya yang diprioritaskan 

pembangunannya dalam pembuat rencana, alternatif III atau infrastruktur drainase 

lebih di prioritaskan dalam dokumen rencana dikarenakan jaringan drainase 

adalah jaringan saluran-saluran air yang digunakan untuk pematusan air hujan, 

yang berfungsi menghindari geangan (inundation) yang berada dalam suatu 

kawasan atau dalam batas administratif kota. Tersedianya sistem jaringan drainase 

adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan 

penyediaan sistem drainase diwilayahnya. 

Alternatif V menjadi infrastruktur keempat yang diprioritaskan perencanaannya 

dan alternatif IV menjadi infrastruktur terakhir yang pembangunannya di 

prioritaskan. Hal ini dikarenakan infrastruktur sampah yang masih sangat 

memungkinkan untuk menampung timbulan sampah dan infrastruktur air limbah 



 
 

78 
 

yang memang belum dikelola oleh pemerintah dikarenakan sebagian besar 

keluarga di Kabupaten Lampung Barat menggunakan sistem on site untuk 

mengelola limbah rumah tangga mereka. 

5.2.3.4 Faktor Risiko 

Dalam pembangunan suatu infrastruktur ada beberapa risiko yang akan dialami, 

besaran risiko ini yang akan menjadi pertimbangan apakah suatu infrastruktur 

akan dibangun atau tidak. Risiko ini bisa terjadi saat pembangunan seperti 

dampak yang akan ditimbulkan apabila infrastruktur tersebut dibangun dan risiko 

pada saat pendanaan seperti berapa modal yang akan dibayar dalam pembangunan 

tersebut dan apakah ada peluang investasi yang didapat apabila pembangunan 

infrastruktur tersebut dilakukan. 

Dari hasil perbanding alternatif dengan faktor risiko didapat hasil bahwa alternatif 

II yaitu infrastruktur jalan lebih diprioritaskan pembangunannya, hal ini 

dikarenakan walaupun pendanaan dalam pembangunan infrastruktur jalan ini 

besar, tetapi dampak yang ditimbulkan setelah pembangunan ini selesai sangat 

baik. Pembangunan jalan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi hal ini dapat 

dilihat dari banyak wilayah yang memiliki ekonomi baik dikarenakan 

infrastruktur mereka juga baik. 

Infrastruktur selanjutnya yang akan diprioritaskan pembangunannya dengan 

melihat faktor risiko yang ada adalah infrastruktur transportasi, hal ini 

dikarenakan dengan meningkatkan infrastruktur transportasi bisa menambah 

pemasukan pada PDRB Kabupaten melalui retribusi yang didapat dari kendaraan 

umum dan terminal yang ada. 

Infrastruktur terakhir yang diprioritaskan pembangunannya adalah infrastruktur 

air limbah, hal ini dikarenakan untuk membangun infrastruktur air limbah 

diperlukan dana yang besar dan risiko pada saat pembangunan juga sangat besar. 

Diketahui bahwa 70% dari wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah kawasan 

rawan longsor (Dokumen RTRW Kabupaten Lampung Barat) hal ini berarti untuk 

membangun infrastruktur air limbah yang memerlukan saluran di bawah tanah 

berisiko menyebabkan longsor pada saat penggalian, dan juga pola permukiman 

yang cenderung tersebar dapat menambah biaya untuk pembangunan. Selain itu 
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masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya saluran air limbah komunal 

memungkinkan infrastruktur tersebut tidak digunkaan dengan maksimal sehingga 

kegunaan dan biaya operasional yang dikeluarkan tidak sepadan. 

Tabel 5.11 Hasil Perbandingan Faktor dan Alternatif Infrastruktur  

Faktor/Alternatif Pendanaan Kewenangan Kelembagaan Risiko 

Transportasi 0,218 0,232 0,258 0,234 

Jalan 0,406 0,445 0,395 0,42 

Drainase 0,118 0,11 0,134 0,123 

Air Limbah 0,096 0,078 0,084 0,076 

Persampahan 0,162 0,134 0,129 0,148 

 

5.2.4 Analisis Sensitivitas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemelihan 

Penyediaan Infrastruktur terhadap Alternatif Penyediaan 

Infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat 

Analisis ini dilakukan untuk melihat urutan dari seluruh alternatif berdasarkan 

seluruh faktor yang ada, analisis ini dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil 

pengkalian bobot alternatif dengan bobot faktor. 

Infrastruktur jalan (alternatif II) memiliki hasil penilaian paling tinggi 

dibandingkan alternatif lain yaitu sebesar 0,41. Alternatif II ini memiliki nilai 

yang mendominasi pada seluruh faktor baik dari pendanaan sampai dengan faktor 

risiko yang mempengaruhi dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini dikarenakan 

infrastruktur jalan adalah infrastruktur yang paling dibutuhkan di Kabupaten 

Lampung Barat, lebih dari 50% jalan kabupaten dalam kondisi rusak menjadi 

alasan kenapa infrastruktur ini lebih diprioritaskan pembangunannya 

dibandingkan infrastruktur lain. 

Penyediaan infrastruktur transportasi (alternatif II) memiliki nilai sebesar 0,23 

atau menempati urutan kedua dalam prioritas penyediaan infrastruktur di 

Kabupaten Lampung Barat. Hal ini dikarenakan infrastruktur transportasi dapat 

memberikan kontribusi yang cukup besar dalam PDRB melalui retribusi yang 

didapatkannya. 

Infrastruktur persampahan dan drainase (alternatif V dan III) memiliki nilai yang 

tidak berjauhan yaitu 0,15 dan 0,12 hal ini berarti kedua infrastruktur ini memiliki 
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nilai prioritas yang hampir sama, tetapi mungkin infrastruktur persampahan akan 

menjadi pilihan utama dibandingkan infrastruktur drainase apabila akan dilakukan 

pembangunan infrastruktur selanjutnya. Pengembangan infrastruktur persampahan 

di Kabupaten Lampung Barat dilakukan guna mengantisipasi pertumbuhan 

penduduk yang terjadi sehingga penyediaan infrastruktur ini lebih diprioritaskan 

untuk dibangun daripada infrastruktur drainase. 

Infrastruktur air limbah (alternatif IV) berada di urutan terakhir dalam prioritas 

pembangunan dengan nilai 0,09 hal ini bukan berarti infrastruktur air limbah tidak 

penting dalam pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Barat, tetapi memang 

infrastruktur ini belum memiliki dampak yang signifikan apabila dibangun di 

wilayah tersebut terlebih dampak yang dihasilkan akibat pembangunan 

infrastruktur ini lebih banyak dalam hal negatif sehingga untuk saat ini prioritas 

penyediaan air limbah di Kabupaten Lampung Barat masih belum terlalu penting 

untuk disediakan. 

Tabel 5.12 Urutan Prioritas Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Lampung 

Barat 

Faktor/Alternatif 
Pendanaan 

(0,361) 

Kewenangan 

(0,215) 

Kelembagaan 

(0,215) 

Risiko 

(0,208 
Nilai Prioritas 

Jalan 0,146566 0,095675 0,084925 0,08736 0,41 

Transportasi 0,078698 0,04988 0,05547 0,048672 0,23 

Persampahan 0,058482 0,02881 0,027735 0,030784 0,15 

Drainase  0,042598 0,02365 0,02881 0,025584 0,12 

Air Limbah 0,034656 0,01677 0,01806 0,015808 0,09 
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6 BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Dalam bab ini dijelaskan beberapa temuan studi yang akan menjadi pengantar 

bagi kesimpulan dalam studi ini. Selain itu, pada bagian ini juga dibahas 

menganai kelemahan studi yang mengakibatkan tidak sempurnanya studi ini, 

sehingga untuk melengkapinya dibutuhkan suatu rekomendasi studi lanjutan. 

6.2 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pendekatan studi dan analisis dengan menggunakan metode 

supply demand dan metode AHP maka diperoleh beberapa temuan studi antara 

lain: 

1. Infrastrukur di Kabupaten Lampung Barat yang ada saat ini masih 

tergolong kurang dalam penyediaannya, hal ini dilihat masih banyaknya 

infrastruktur di Lampung Barat yang belum memenuhi SPM yang ada. 

Tabel 6.1 Keadaan Infrastruktur Kabupaten Lampung Barat 

No Nama Infrastruktur Hasil Analisis 

1 Jalan 

- Telah memenuhi indikator rasio panjang jalan 

yaitu 2,44 km/ 1000 penduduk. 

- Masih belum memenuhi indikator rasio luas 

jalan yaitu hanya 3% dari luas jalan. 

- Masih belum memenuhi indikator mobilitas dan 

keselamatan dikarenakan kondisi jalan yang 

rusak lebih dari 50%. 

2 Persampahan 

Berdasarkan perhitungan, infrastruktur 

persampahan di Kabupaten Lampung Barat masih 

belum memenuhi standar alat penunjang seperti 

penyediaan wadah komunal, komposter, gerobak 

sampah, dan truck. 

3 Pengairan 

Masih banyaknya drainase yang merupakan 

drainase alam dan tidak baiknya pengelolaan 

drainase pada kawasan hutan menyebabkan adanya 

genangan di lokasi tertentu. 

4 Air Limbah 
- Pembangunan IPAL pada tiap-tiap fasilitas 

sangat dianjurkan agar limbah non-domestik 
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No Nama Infrastruktur Hasil Analisis 

tidak mencemari limbah domestik yang berasal 

dari kegiatan perumahan. 

- Pengolahan limbah menggunakan sistem 

individu pada perumahan masih dimungkinkan 

karena kepadatan penduduk yang hanya 1,41 

jiwa/ha. 

5 Transportasi 

Kedua terminal di Kabupaten Lampung Barat 

masih sangat kurang dalam penyediaan fasilitas 

pendukung. Fasilitas pendukung seperti tempat 

bongkar muat, penampuangan barang, peribadatan 

perlu disediakan guna meningkatkan kenyamanan 

terminal. 

 

2. Melalui penilaian tingkat kepentingan faktor terhadap tujuan, maka 

diperoleh hasil bahwa pembobotan Faktor pendanaan menempati urutan 

pertama dengan nilai (36,1%), Faktor Kewenangan menempati urutan 

kedua dengan nilai (21,5%), selanjutnya Faktor Kelembagaan dengan nilai 

(21,5%) dan urutan terakhir adalah Faktor Risiko dengan nilai (20,8%). 

Hal ini membuktikan bahwa faktor pendanaan paling berpengaruh 

terhadap pemilihan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Lampung 

Barat. 

3. Urutan Sub faktor yang menentukan pemilihan penyediaan infrastruktur 

yang pertama adalah sub faktor dana APBD dengan nilai (25%), yang 

kedua adalah sub faktor kewenangan Pemerintah Kabupaten dengan nilai 

(25%), sub faktor risiko pendanaan berada di urutan ketiga dengan nilai 

(15,4%), sub faktor RPJMD berada di urutan keempat dengan nilai (13,1 

%), sub faktor RTRW Kabupaten di urutan kelima dengan nilai (11,9%), 

dan sub faktor risiko pembangunan berada di urutan terakhir dalam 

pemilihan penyediaan infrastruktur dengan nilai (9,7%). 

4. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, urutan infrastruktur yang 

harus di prioritaskan pembangunannya di Kabupaten Lampung Barat 

adalah Infrastruktur jalan, hal ini karena penilaian infrastruktur jalan 

memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan alternatif lainnya dan 
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sesuai untuk lebih diprioritaskan pembangunannya di Kabupaten Lampung 

Barat yang memang memiliki kondisi jalan kurang baik. 

6.3 Rekomendasi Studi 

Dari studi ini dapat diajukan beberapa rekomendasi. Rekomendasi-rekomendasi 

tersebut adalah: 

1. Dalam menentukan prioritas penyediaan infrastruktur, ada beberapa faktor 

yang harus dipertimbangkan, yaitu faktor pendanaan, faktor kewenangan 

dan tanggung jawab, faktor kelembagaan dan peraturan perundangan, serta 

faktor risiko. 

2. Penyediaan infrastruktur jalan yang sesuai dilakukan di Kabuapten 

Lampung Barat adalah peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan 

antar kecamatan dan pedesaan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. 

Peningkatan ini dilakukan dikarenakan jalan pada sekitar ibukota 

kabupaten masih cukup baik dibandingkan aksesibilitas menuju desa-desa 

dan kecamatan lainnya yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten. 

3. Untuk mendukung hasil yang baik dari pembangunan infrastruktur jalan di 

Kabupaten Lampung Barat harus diiringi dengan peningkatan infrastruktur 

transportasi seperti pengoptimalan terminal yang berada di Kota Liwa dan 

Kecamatan Sekincau serta penambahan armada angkutan desa sehingga 

pembangunan jalan yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal 

dikarenakan aksesibilitas dan kendaraannya telah tersedia. 

4. Alternatif penyediaan infrastruktur selanjutnya yang dapat disediakan di 

Kabupaten Lampung Barat adalah peningkatan pelayanan infrastruktur 

persampahan. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Lampung 

Barat masih membakar sampahnya masing-masing diakarenakan 

pelayanan persampahan yang masih sedikit. Selain itu peningkatan 

pengolahan sampah yang masuk ke TPS dan TPA harus ditingkatkan agar 

dapat mereduksi hasil pembuangan sampah akhir seperti melakukan daur 

ulang dan komposting pada setiap TPS. 
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6.4 Kelemahan Studi 

Disamping beberapa kelebihan yang dimiliki oleh metoda AHP, ada beberapa 

kelemahan-kelemahan. Kelemahan yang menjadi permasalahan pengaplikasian 

metode AHP ini adalah: 

1. Dalam proses pemilihan penyediaan infrastruktur hanya melihat faktor 

umum dan tidak mempertimbangkan faktor luar seperti faktor politik yang 

dapat mempengaruhi penyediaan infrastruktur dan faktor pendapat 

masyarakat yang memang benar-benar akan merasakan dampak dari 

penyediaan infrastruktur tersebut. Kedua faktor ini harus dipertumbangkan 

karena dapat mempengaruhi terhadap keberlanjutan dari infrastruktur yang 

akan dibangun. 

2. Penyusunan faktor-faktor terdapat kemungkinan adanya informasi yang 

hilang dan tidak berhubungan. Dengan kata lain ada faktor-faktor di 

bawah yang tidak dapat menjelaskan faktor-faktor diatasnya secara 

sempurna. Semakin jauh tingkatan faktor dari tujuan pada level paling atas 

maka dapat semakin banyak informasi yang hilang. 

6.5 Saran untuk Studi Lanjutan 

Untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang umum terjadi pada metoda 

AHP, maka disarankan: 

1. Untuk meminimalkan kehilangan informasi dan ketidak berhubungannya 

faktor dibawah dengan faktor diatas akbiat penyusunan faktor-faktor 

secara berhirarki, maka dalam penyusunan hirarki jumlah hirarki (level) 

harus seefisien mungkin 

2. Kemungkinan subyektifitas dalam penilaian oleh para responden ahli 

dapat diminimalisir dengan penentuan kriteria responden yang lebih 

terstruktur agar hasil yang didapat lebih akurat. 

3. Penentuan jumlah responden sebaiknya sama dengan banyaknya jumlah 

faktor yang paling khusus untuk mengantisipasi adanya faktor yang tidak 

dipahami oleh responden. 

 


