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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengukuran keberhasilan suatu kota di latar belakangi oleh kenyataan 

bahwa saat ini kota - kota di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, baik dari segi 

perubahan lahan maupun sisi demografinya, dan hal ini membawa tantangan 

tersendiri bagi kota - kota tersebut. Semakin banyaknya penduduk yang tinggal di 

kota maka tuntutan akan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan mendasar di 

perkotaan juga akan meningkat. Permintaan akan kebutuhan dan pelayanan 

infrastruktur perkotaan dasar seperti air bersih, sanitasi, persampahan, listrik, 

komunikasi, perumahan yang layak dan lain sebagainya secara tidak langsung akan 

meningkatkan permintaan terhadap infrastruktur.  

Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 salah satu sasaran utama 

pembangunan perkotaan di Indonesia adalah peningkatan peran dan fungsi 

sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7 Kawasan Perkotaan 

Metropolitan yang sudah ada untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala 

global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi. Untuk itu, arah 

kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 diantaranya 

adalah percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk 

mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni dikawasan perkotaan 

metropolitan. Selain Itu Kementrian PUPR melalui Badan Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan pengembangan kawasan 

Metropolitan di luar Jawa, agar mampu mengurangi disparitas antar kawasan  di 

Indonesia.  

Kota Palembang sendiri adalah perkotaan inti dari metropolitan 

Palembang Raya, pada pengembangan tersebut, Kota Palembang diproyeksi 

menjadi kota inti yang berperan menjadi motor utama penggerak ekonomi. 

Tepatnya, menjadi pusat perdagangan dan jasa skala nasional yang dapat 

memberikan dampak positif pada kawasan di sekitarnya. Kota Palembang dalam 
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RTRW di tetapkan sebagai PKN ( Pusat Kegiatan Nasional) dimana kawasan 

perkotaanya berfungsi untuk melayani kegiatan skala Internasioanl, nasional, dan 

beberapa provinsi. Saat ini ada beberapa faktor yang akan memacu percepatan 

pengembangan Kota Palembang, mulai dari pembangunan light rapid transit 

(LRT), Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II-Jakabaring, 

Pembangunan Rel Kereta Api Double Track sepanjang Jalan Tol Palembang-

Tanjung Api-Api, Pembangunan Jembatan Musi III,IV,V,VI, Pembangunan Jalan 

lingkar dalam Kota Palembang, Pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya serta 

pembangunan Jalan Tol Palembang-Kayuagung. Dilihat dari segala infrastruktur 

yang sudah tersedia dan jumlah penduduk yang ada di palembang mencapai angka 

1.643.488 juta penduduk (Data BPS 2019) dapat dipastikan bahwa aktivitas 

kegiatan penduduk di kota palembang sangat tinggi.   

Tingginya jumlah penduduk dan aktivitas kegiatan yang ada di Kota 

Palembang secara tidak langsung menaikkan permintaan penyediaan infrastruktur. 

Oleh karena itu untuk menunjang tingginya ativitas kegiatan penduduk diperlukan 

infrastruktur yang baik agar aktivitas dapat berjalan dengan efektif. Untuk melihat 

bagaimana kinerja dari penyediaan infrastruktur yang sudah ada, perlu dilakukan 

perhitungan untuk mengetahui keberhasilan dari penyediaan inftrastruktur dalam 

menunjang aktivitas kegiatan penduduk di kota palembang.  

Atas dasar inilah diperlukan pengukuran City Prosperity Index untuk 

melihat, mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, serta melaporkan 

kinerja penyediaan infrastruktur kota tersebut, dalam menghadapi pertumbuhan, 

khususnya pertumbuhan penduduk. UN-Habitat menciptakan City Prosperity Index 

(CPI) sebagai alat untuk mengukur keberlanjutan kota. Alat ini disertai oleh Matriks 

Konseptual dan Roda Kemakmuran Kota. CPI adalah inisiatif global yang 

menyediakan pendekatan inovatif untuk pengukuran perkotaan dan dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi peluang dan area intervensi potensial bagi kota untuk 

menjadi lebih sejahtera (UN-Habitat). City Prosperity Index juga mengumpulkan 

data informasi yang kritis (data, indeks, dan indikator perkotaan) dan mengubahnya 

menjadi pengetahuan strategis, yang berfungsi sebagai dasar untuk perumusan 

kebijakan berbasis bukti perkotaan, visi kota, dan rencana aksi jangka panjang. City 

Prosperity Index dibentuk beberapa dimensi, di mana setiap dimensi diintegrasikan 



3 
 

 

oleh serangkaian sub-indeks atau sub-dimensi, yang  mencakup banyak indikator 

yang memungkinkan untuk penghitungan indeks tertentu (CPI UN-Habitat). Salah 

satu dimensi yang menjadi pengukuran penting dalam menentukan indeks 

kemakmuran suatu kota adalah pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu 

pentingnya mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur yang ada 

saat ini sangat diperlukan, sehingga pemangku kebijakan yang terkait dapat 

memberikan penyelesaian permasalahan terkait kinerja pembangunan infrastruktur 

dengan tepat.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Wilayah perkotaan pada dasarnya merupakan suatu tempat di mana 

terdapat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi, yang dapat dilihat dari tingkat 

kepadatan penduduk. Di daerah perkotaan terdapat berbagai kegiatan ekonomi 

seperti industri, perdagangan dan jasa. Hal ini dapat dilihat dari Kota Palembang 

yang merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. 

Selain itu, Kota Palembang juga merupakan kawasan Metropolitan yang ada di 

Indonesia, Kawasan metropolitan sendiri merupakan kawasan yang terbentuk atas 

satu atau lebih kawasan perkotaan di sekitarnya yang memiliki hubungan 

fungsional yang erat dengan konsentrasi penduduk besar, pemusatan ekonomi, dan 

sosial sebagian besar kehidupan masyarakat berlangsung di kawasan ini.  

Dalam upaya menunjang aktivitas - aktivitas tersebut maka diperlukannya 

infrastruktur yang memadai sehingga akan lebih memudahkan para pelaku ekonomi 

dan masyarakat dalam berinteraksi. Infrastruktur memiliki peran dan fungsi penting 

untuk memenuhi dan terselenggaranya kebutuhan dasar manusia secara fisik, sosial, 

dan ekonomi (Grigg, 1988) yaitu memfasilitasi pergerakan barang/jasa, manusia, 

dan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya, roda penggerak pertumbuhan 

ekonomi, efisiensi biaya produksi (mengurangi ekonomi biaya tinggi),  

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuat kualitas lingkungan hidup 

menjadi baik. Jadi, terpenuhinya infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat maka 

kegiatan fisik, ekonomi, dan sosial masyarakat dapat berjalan serasi dan seimbang 

serta terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (Camagni et al, 1998).  
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Kecenderungan tumbuhnya kota - kota baru dan terus bertambahnya 

jumlah penduduk kota sebagai akibat dari urbanisasi akan menambah tantangan 

tersendiri bagi perencanaan dan pembangunan kota. Santoso (2006) mengatakan 

untuk menampung penduduk kota yang begitu cepat, Indonesia dalam waktu 25 

tahun yang akan datang membutuhkan sekitar 1 juta hektar tambahan luas lahan 

permukiman di perkotaan. Ini belum termasuk kebutuhan lahan untuk 

pengembangan kawasan - kawasan perkotaan non-permukiman seperti kawasan 

industri dan pariwisata. Hal ini mungkin sulit dilakukan mengingat keterbatasan 

lahan yang ada. 

Selain menghadapi keterbatasan lahan, perkembangan sebuah kota juga 

menuntut kota-kota tersebut untuk dapat menyediakan kawasan-kawasan 

permukiman yang layak bagi penduduknya. Widiantono dan Soepriadi (2008) 

mengatakan dengan makin banyaknya penduduk yang tinggal di perkotaan, maka 

tuntutan akan kawasan - kawasan hunian baru juga akan meningkat. Kawasan - 

kawasan hunian tersebut membutuhkan prasarana dan sarana dasar permukiman 

seperti fasilitas pendidikan, air bersih, sanitasi, persampahan, listrik dan 

telekomunikasi dan sebagainya. Perkembangan kota yang tidak terkelola dengan 

baik akan cenderung tidak terkendali dan mengakibatkan berbagai persoalan 

turunan seperti kemacetan lalu lintas, tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh 

perkotaan, dan kualitas kesejahteraan masyarakat yang rendah. Sehingga muncul 

apa yang disebut sebagai urban paradox, dimana kota yang diharapkan 

menciptakan kesejahteraan sebagai engine-of growth justru melahirkan kantong - 

kantong kemiskinan baru. 

Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur di kawasan metropolitan adalah 

kompleks karena harus memfasilitasi berbagai kepentingan, aktor (pemerintah, 

swasta, dan masyarakat), kepentingan politis, ego sektoral, dan ego daerah akibat 

terlibatnya beberapa kawasan perkotaan yang lintas administratif. Terlebih lagi 

pembangunan infrastruktur sering tidak memperhatikan eksternalitas negatif 

kepada daerah tetangganya serta antar daerah berbeda untuk memberikan standar 

pelayanan infrastruktur makro (Oetomo, 2006). Penyediaan dan pengelolaan 

infrastruktur di kawasan metropolitan belum terpadu sebagai satu kesatuan yaitu 
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masih fragmented dan segmented. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam hal 

otoritas kewenangan, penempatan, pemanfaatan dan pemeliharaannya siapa yang 

paling bertanggung jawab (Suryokusumo, 2008). Munculnya persoalan NIMBY 

(Not In My Backyard), LULU (Locally Unwanted Land Use), NOTE (Not Over 

There Either), dan NIMTOO (Not In My Term of Office). Akibatnya terjadi 

diseconomies of scale, kerugian spillover, duplikasi pembiayaan, serta penanganan 

biaya dan resiko ditanggung hanya pada satu daerah tertentu saja (Chreod Ltd, 

2008; Cohon, 1995; Oetomo, 2008). Berbagai ulasan persoalan infrastruktur di atas 

dapat menjadi penyebab pelayanan infrastruktur pada kawasan perkotaan 

khususnya metropolitan di Indonesia menjadi sangat rendah.  

Kenyataannya belum diketahui kinerja pelayanan infrastruktur pada Kota 

Palembang, hal ini menyebabkan perumusan kebijakan infrastruktur di Kota 

Palembang khususnya kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan 

infrastruktur tidak sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh Kota Palembang. 

Dibentuknya City Prosperity Index (CPI) oleh UN-Habitat sebagai alat untuk 

mengukur tingkat keberhasilan sutau kota dalam menyediakan sarana dan prasarana 

umum memunculkan pertanyaan apakah penyediaan infrastruktur di Kota 

Palembang telah berhasil memenuhi kebutuhan penduduk/masyarakatnya. 

Berdasarkan Teori City Prosperity Index, keberhasilan penyediaan infrastruktur 

dapat diamati melalui perhitungan serangkaian sub-indeks atau sub-dimensi, yang  

mencakup banyak indikator penyediaan infrastruktur. Pengukuran kemakmuran 

suatu kota dalam penyediaan infrastruktur ini penting dilakukan untuk 

menghasilkan informasi yang bermakna di tingkat kota, untuk menentukan 

sejumlah tindakan berdasarkan diagnosisnya dan untuk mengukur sejauh mana 

kinerja penyediaan infrastruktur dalam mendukung kegiatan aktivitas penduduk 

dan menyediakan kebutuhan infrastruktur dasar di Kota Palembang. 

 



6 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui pengukuran keberhasilan 

penyediaan infrastruktur Kota Palembang menggunakan pendekatan City 

Prosperity Index ( CPI )  

 

1.4 Sasaran Penelitian  

Sasaran penelitian dalam penelitian ini adalah :  

1. Mengidentifikasi kondisi penyediaan infrastruktur eksisting di Kota 

Palembang. 

2. Menganalisa kinerja penyediaan infrastruktur di kota palembang dalam 

konteks pengukuran berdasarkan pendekatan City Prosperity Index (CPI). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Studi yang dilakukan mengenai pengukuran keberhasilan penyediaan 

infrastruktur Kota Palembang menggunakan pendekatan City Prosperity Index 

(CPI). Berikut merupakan manfaat yang diperoleh dari studi ini: 

• Manfaat dari penelitian dapat digunakan oleh pemerintah Kota Palembang 

sebagai masukan atau rekomendasi dalam menyusun perencanaan dan 

pembangunan wilayah perkotaan. Hasil dari penelitian ini juga dapat 

memberikan gambaran terhadap keberhasilan penyediaan infrastruktur yang 

ada di Kota Palembang sekarang ini. Selain itu penelitian ini juga dapat 

memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu dan memberikan 

rekomendasi atau masukan dalam bidang perencanaan dan pembangunan 

kota. Melalui penelitian ini juga kita dapat mengetahui pengukuran, 

pengevaluasian, pemantauan, serta laporan kinerja penyediaan infrastruktur 

kota.  

• Selain itu manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan edukasi serta 

pengaruh dalam bidang akademisi, di lingkup konsep dan materi yang 

digunakan peneliti. Sehingga dapat membantu mahasiswa atau peneliti 

lainnya dalam penelitian selanjutnya untuk dikembangkan lagi. 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua ruang lingkup, yaitu ruang lingkup 

wilayah dan ruang lingkup materi: 

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah  

Lingkup penelitian studi berada di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di 

Kota Palembang. Pemilihan lokasi studi didasarkan atas pertimbangan 

wilayah studi berada di pusat ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan dan 

memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan kota 

dan kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, artinya secara tidak 

langsung aktivitas kegiatan penduduk di Kota Palembang sangat tinggi. 

Tingginya aktivitas kegiatan di kota membutuhkan infrastruktur yang baik 

agar dapat menunjang berlangsungnya aktivitas. 
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Sumber: Hasil Olahan GIS Peneliti, 2019 

GAMBAR 1. 1 

PETA ADMINISTRASI KOTA
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1.6.2 Ruang Lingkup Materi 

Lingkup materi studi ini adalah mengukur keberhasilan penyediaan 

infrastruktur di Kota Palembang menggunakan pendekatan City Prosperity 

Index dan serta merumuskan arahan atau masukan pengembangan 

pembangunan kota dalam penyediaan infrastruktur. Materi yang akan 

dibahas dalam studi ini adalah terkait penyediaan infrastruktur dasar :  

1. Keberhasilan penyediaan infrastruktur yang menjadi salah satu faktor 

utama dalam memakmurkan suatu kota, karena wilayah dengan tingkat 

kepadatan penduduk yang tinggi secara tidak langsung akan menekan 

angka permintaan penyediaan infrastruktur guna menunjang aktivitas 

sehari-hari.  

2. Selain itu pada penelitian ini akan membahas bagaimana kondisi eksisting 

infrastruktur di Kota Palembang.  

Selain itu lingkup infrastruktur dasar yang akan ditinjau dalam penelitian 

ini adalah:  

a) Infrastruktur Perumahan, dalam infrastruktur perumahan ada dua 

indikator yang akan ditinjau dalam penelitian ini. Antara lain tingkat 

perumahan yang layak untuk di huni, tingkat penyediaan air bersih, 

tingkat penyediaan sanitasi, tingkat penyediaan jaringan listrik, dan 

tingkat kepadatan penduduk di Kota Palembang.  

b) Infrastruktur Sosial, perlunya peningkatan infrastruktur sosial yang 

meliputi kesehatan dan pendidikan dinilai sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota 

Palembang. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus untuk ditinjau 

adalah Kepadatan/Persebaran Dokter serta pelayanan kesehatan 

yang ada di Kota Palembang dan tersedianya perpustakaan umum di 

Kota Palembang.  

c) Teknologi Informasi dan Komunikasi, Indikator yang ditinjau dalam 

Infrastruktur ini adalah akses masyarakat yang terhubung ke internet 

di Kota Palembang dan akses penggunaan komputer di Kota 

Palembang.  
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d) Mobilitas Perkotaan, selama ini fokus transportasi perkotaan selalu 

tertuju pada penyelesaian kemacetan. Pembangunan jalan baru dan 

meningkatkan sarana untuk kendaraan bermotor, ternyata hal ini 

memicu peningkatan penggunaan mobil, yang mengakibatkan 

munculnya masalah lain yang lebih besar. Lingkup yang akan 

ditinjau dalam penelitian ini adalah Tingkat Penggunaan 

Transportasi Umum di Kota Palembang.  
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1.7 Kerangka Berpikir Penelitian  

Berdasarkan latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan sasaran 

yang akan dicapai dalam penelitian, secara garis besar kerangka berpikir pada 

penelitian ini dapat dilihat secara rinci pada gambar berikut ini: 

 
Sumber : Olahan Peneliti,2019 

GAMBAR 1. 2 

KERANGKA BERPIKIR PENELITIAN 



12 
 

 

1.8 Keaslian Penelitian 

 

Keaslian penelitian ini menyajikan persamaan dan perbedaan kajian yang diteliti antara penelitian saat ini dengan penelitian - 

penelitian sebelumnya yang relevan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. 

Studi terdahulu terkait Pengukuran Keberhasilan Penyediaan Infrastruktur dan City Prosperity Index masih sangat terbatas. Beberapa 

penelitian terdahulu juga tidak melihat interkoneksi antar keberhasilan penyediaan infrastruktur dengan manfaatnya terhadap 

kemakmuran masyarakat di perkotaan. Penelitian yang sekiranya relevan dengan topik ini adalah:  

TABEL I. 1 

KEASLIAN PENELITIAN 

No Nama Penulis Judul Penelitian Indikator Pembahasan 

1 Eko Arifianto (2010) 

Mengukur Kinerja Kota-

kota di Indonesia dengan 

Pendekatan City 

Development Index 

(CDI): Kajian Studi Pada 

32 Kota di Pulau Jawa 

Pada Tahun 2008 

Kinerja 32 Kota di Pulau Jawa 

Pada Tahun 2008 

Pada penelitian ini, dapat disimpulkan pembahasannya mengenai 

pendekatan City Development Index (CDI) yang digunakan dalam 

penelitian ini mencoba untuk membantu mengukur performa kota-kota 

di Pulau Jawa dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar yang 

diperlukan oleh penduduk kota di dalam menjalankan kegiatannya di 

dalam kota. Selain itu dari penelitian ini dapat dilakukan pengukuran 

untuk membandingan kinerja kota-kota yang ada di Pulau Jawa pada 

suatu waktu tertentu dengan kinerja kota-kota yang ada di negara-negara 

lain dan dengan kinerja antar kota di Indonesia 
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No Nama Penulis Judul Penelitian Indikator Pembahasan 

2 
Adolfo Paulo Lende 

Parera (2016) 

Analisis Kelayakan 

Infrastruktur di Provinsi 

Bali Berdasarkan 

Penilaian Praktisi dan 

Akademisi Teknik Sipil 

Menilai sampai sejauh mana 

kelayakan infrastruktur 

menurut para insinyur teknik 

sipil dapat mendukung 

kegiatan sosial dan ekonomi 

di Provinsi Bali 

Penelitian ini melakukan analisis terhadap kelayakan infrastruktur yang 

ada di Provinsi Bali dari sejumlah responden yang berkedudukan sebagai 

kontraktor, konsultan, pemerintahan DPU, Non DPU, serta perguruan 

tinggi, dan pengembang yang berada di Provinsi Bali. Hasil dari 

penelitian ini dapat dijadikan bahan / referensi untuk mengembangkan 

infrastrukturnya maupun sebagai tolak ukur yang dapat digunakan 

pemerintah daerah untuk menyusun APBD serta dapat menambah 

perspektif-perspektif yang dianggap memiliki pengaruh yang besar 

terhadap pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur disuatu daerah. 

3 

Annisa Inayatul Aini 

(2018) 

 

Analisis Pengaruh 

Pembangunan 

Infrastruktur Terhadap 

Pembangunan Ekonomi 

Kota Bandar Lampung 

Tahun 2009-2015 dalam 

Prespektif Ekonomi 

Islam 

Pengaruh Pembangunan 

Infrastruktur terhadap 

Pembangunan Ekonomi Kota 

Bandar Lampung dalam 

Perspektif Ekonomi Islam 

Pada Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh pembangunan 

Infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi di kota Bandar Lampung 

sehingga di dapatkan beberapa faktor yang memiliki pengaruh negatif 

signifikan dan faktor yang memiliki faktor positif signifikan terhadap 

pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan 

4 
Arif Rahman Hakim 

(2005) 

Penyusunan dan 

penghitungan Indeks 

Pembangunan Daerah 

Sebagai Tolok Ukur 

Kemajuan Daerah 

(Studi Kasus Wilayah 

Subosuka Wonosraten 

Provinsi Jawa Tengah) 

Sejauh mana keberhasilan 

pelaksanaan pembangunan di 

suatu negara dapat dilihat dari 

indiaktor-indikator 

pembangunan yang memang 

sudah ditetapkan sebelumnya 

Pada Penelitian ini berisikan tentang menyusun dan menghasilkan suatu 

dokumen yang memuat indeks-indeks pembangunan daerah di setiap 

Kecamatan di Kabupaten/Kota di Wilayah Subosuka Wonosraten 

Propinsi Jawa Tengah. Sehingga dari penelitian ini didapatkan gambaran 

dan kondisi hasil pengembangan dan pengukuran indikator 

pembangunan daerah yang diwujudkan dalam besaran/angka IPD 

(Indeks Pembangunan daerah) secara total menurut kecamatan di 

Kabupaten/Kota di wilayah Subosuka Wonosraten. 

Sumber : Olahan Peneliti, 2019 
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Setelah mengkaji empat penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian 

sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada jenis Indikator yang digunakan, di mana 

Indikator dalam penelitian ini didapatkan dari indikator-indkator yang digunakan 

dalam Pendekatan City Prosperity Index. Perbedaan lain terdapat pada ruang 

lingkup wilayah dan substansi. Penelitian ini membahas terkait Pengukuran 

Keberhasilan Penyediaan Infrastruktur di Kota Palembang Menggunakan 

Pendekatan City Prosperity Index (CPI), sedangkan penelitian lain cenderung 

membahas hanya terkait pembangunan ekonomi, dan keberhasilan penyediaan 

infrastruktur dengan metode yang berbeda. Sehingga penelitian ini akan dapat 

digunakan untuk menambah wawasan keilmuan. 

 

1.9 Metodologi Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. Metode pengumpulan data akan menjelaskan beberapa hal 

terkait dengan penelitian seperti kebutuhan data, pengumpulan data primer dan 

pengumpulan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan 

wawancara dan observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 

metode analisis deskripsi kuantitatif dan metode analisis matriks City Prosperity 

Index.  

 

 1.9.1 Metodologi Pengumpulan Data  

Metodologi pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan 

data primer dan pengumpulan data sekunder. Hal ini merupakan teknik yang 

dilakukan untuk memperoleh data dan informasi. Data dan informasi yang 

digunakan mengikuti kebutuhan atas sasaran yang dianalisis. Pengumpulan data 

primer dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan pengumpulan data 

sekunder didapatkan melalui kajian studi literatur dan survey instansional yang 

disesuaikan dengan kebutuhan data.  
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1.9.2 Pengumpulan Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti pada 

saat observasi lapangan dan wawancara pada instansi-instansi terkait. Pengambilan 

data primer dilakukan bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait 

kondisi eksisting dam situasi pada wilayah studi. Pengumpulan data primer 

dilakukan guna membantu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan penelitian dan 

mencapai tujuan penelitiannya. 

Pengumpulan Data primer yang pertama dilakukan dengan cara 

melakukan observasi lapangan di sekitar Kawasan Kota Palembang. Observasi 

lapangan ini dilakukan untuk melihat kondisi eksisting dari fasilitas-fasilitas 

infrastruktur yang ada di Kota Palembang. Data Primer lainnya yaitu berupa 

wawancara ke pihak-pihak yang terlibat dalam Penyediaan kebutuhan Infrastruktur 

di Kota Palembang. Hasil Observasi lapangan dan wawancara kepada pihak-pihak 

terkait nantinya digunakan sebagai evaluasi untuk mengetahui bagaimana kondisi 

eksisting penyediaan infrastruktur Kota Palembang. 

 

1.9.3 Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini sangat dibutuhkan agar dapat 

melakukan perhitungan dalam penelitian, selain itu data sekunder juga diperlukan 

untuk mendukung data-data primer yang sudah ada. Oleh karena data penelitian 

yang digunakan adalah data sekunder maka metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian adalah metode penelitian arsip/dokumentasi 

(archival/documentary research) yaitu pengumpulan data yang umumnya berupa 

bukti, catatan, atau laporan historis. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari publikasi yang diterbitkan oleh institusi terkait Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pusat Statistik Kota 

Palembang (BPS), Dinas Kesehatan ataupun instituti lainnya yang terkait dengan 

penyediaan infrastruktur di Kota Palembang.  
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TABEL I. 2  

REDUKSI DATA PENELITIAN 

N0 KEBUTUHAN DATA SUMBER INSTANSI 

1 Tempat tinggal yang layak 
Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Sumatera Selatan 

2 Akses mendapatkan Air Bersih PDAM / BPS 

3 
Akses ke Sanitasi yang Lebih 

Baik 
BPS 

4 Akses ke Listrik PLN/BPS 

5 Kepadatan Penduduk BPS 

6 Kepadatan Dokter BPS/Dinas Kesehatan 

7 Jumlah Perpustakaan Umum DAPODIK 

8 Akses ke Internet DISKOMINFO 

9 Akses Komputer Rumah BPS 

10 Pengguna Transportasi Umum DISHUB 

Sumber : Peneliti, 2020 

 

1.9.4 Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

menggunakan Metode analisis City Prosperity Index dan Metode analisis deskriptif 

Kuantitatif. Analisis City Prosperity Index yang di keluarkan oleh UN-Habitat  

digunakan untuk memberikan peringkat terhadap keberhasilan penyediaan 

infrastruktur yang telah dicapai untuk memakmurkan masyarakatnya. Analisis 

deskriptif adalah analisis yang menjelaskan data yang sudah terkumpul 

sebagaimana adanya untuk memberikan penjelasan mengenai poin dari hasil 

penilaian City Prosperity Index.  

 

1. Metode Analisis City Prosperity Index 

Pendekatan pengukuran kinerja yang digunakan dalam penelitian kali ini 

adalah pendekatan pengukuran kinerja yang digunakan oleh UN-Habitat yaitu 

City Prosperity Index. UN-Habitat menggunakan CPI untuk mengukur 

keberhasilan penyediaan infrastruktur suatu kota dalam memakmurkan 
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masyarakatnya. Dengan menggunakan CPI maka dapat diketahui peringkat atau 

indeks keberhasilan penyediaan infrastruktur sesuatu kota yang telah di capai. 

Dengan penggunaan Indeks maka memungkinkan bagi pembuat keputusan 

untuk membandingkan kondisi kinerja infrastruktur - infrastruktur yang ada di 

kota.  

City Prosperity Index adalah platform untuk pengumpulan data perkotaan 

(CPI UN-Habitat), yang dikembangkan untuk merumuskan pengambilan 

keputusan dan pemantauan berbasis bukti untuk kota-kota. Untuk menentukan 

nilai City Prosperity Index perlu dilakukan standarisasi variabel. Standardisasi 

variabel dilakukan untuk mengubah variabel dari unit pengukuran aslinya 

menjadi ukuran tanpa dimensi yang berkisar antara 0 dan 100. Dari transformasi 

ini, rentang variabel yang luas dan beragam (ukuran yang awalnya dibentuk 

dalam unit dan skala yang berbeda) dapat dimasukkan dalam CPI indeks. 

Standardisasi juga menjelaskan fakta bahwa ada hubungan langsung antara 

variabel dan CPI. Oleh karena itu, nilai variabel yang lebih besar akan sesuai 

dengan peningkatan indeks dan kesejahteraan yang lebih baik. Bagian di bawah 

ini menyajikan berbagai pendekatan standardisasi, Setiap variabel dalam CPI 

diperlakukan hanya dengan menggunakan satu bentuk standardisasi. 

Standarisasi Variabel yang digunakan dalam menentukan nilai CPI dari 

Pembangunan Infrastruktur pada penelitian ini adalah Standarisasi 1.1, 

Standarisasi 2.1, dan Standarisasi 2.2. Gambar di bawah ini menyajikan 

diagram alur proses untuk menentukan pendekatan standardisasi variabel yang 

sesuai.  
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Sumber : City Prosperity Index UN Habitat  

GAMBAR 1. 3 

PEMILIHAN STANDARISASI 

 

2. Menghitung Nilai City Prosperity Index (CPI)  

1. Tempat Tinggal yang Lebih Baik 

Rumah dianggap lebih baik atau tahan lama jika dibangun di lokasi yang 

tidak berbahaya, dan memiliki struktur permanen, cukup memadai untuk 

melindungi penghuninya dari kondisi iklim ekstrem seperti hujan, panas, dingin, 

kelembaban. Selain itu, struktur perumahan dianggap tahan lama ketika bahan 

bangunan kuat tertentu digunakan untuk atap, dinding, dan lantai.  
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Metodologi Perhitungan :  

100 [
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑖 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑑𝑖 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑝 ′𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑚𝑎′

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎
] 

Tolak Ukur Perhitungan : Min= 84.80% dan Max = 98.40% 

Standarisasi Perhitungan : 

Tempat Tinggal yang Lebih Baik = 100 [
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘−𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛
] 

             = 100 [
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘−84.80

98.40−84.80
] 

= 

{
 

 
100, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘 ≥ 98.40

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘(𝑠),
𝑗𝑖𝑘𝑎 84.80 < 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘 < 98.40
0,   𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘 ≤ 84.80

 

 

2. Akses ke Air Bersih yang Lebih Baik 

Air bersih diperlukan untuk kehidupan dan kesehatan, Rumah tangga di 

permukiman informal jarang terhubung ke jaringan dan hanya mengandalkan air 

yang dibeli dari penjual yang harganya jauh lebih mahal daripada harga air keran. 

Kota yang makmur harus menyediakan akses ke air yang lebih baik bagi seluruh 

penduduknya sehingga individu dapat menghabiskan waktu mereka untuk kegiatan 

produktif daripada mengambil air minum rumah tangga.  

Metodologi Perhitungan :  

= 100 [

𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑘𝑒 𝐴𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑘𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑎𝑖𝑟 𝑝𝑖𝑝𝑎 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎
] 

Tolak Ukur Perhitungan : Min= 50% dan Max = 100% 

Standarisasi Perhitungan : 

Akses ke Air Bersih yang Lebih Baik = 100 [
𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑘𝑒 𝐴𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘−𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛
] 

                    = 100 [
𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑘𝑒 𝐴𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘−50

100−50
] 
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= {
 𝑗𝑖𝑘𝑎 50 < 𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑘𝑒 𝐴𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘 ≤ 100
0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑘𝑒 𝐴𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘 ≤ 50

 

3. Akses ke Sanitasi yang Lebih Baik  

Sanitasi yang tidak memadai, memiliki dampak terhadap kesehatan dan 

lingkungan, serta memiliki implikasi yang cukup besar pada pembangunan 

ekonomi, ketika individu kehilangan pekerjaan karena penyakit dan penyakit yang 

berhubungan dengan tinja. Terlebih lagi, kurangnya pengelolaan kotoran menjadi 

ancaman mendasar bagi sumber daya air global. Sanitasi yang memadai penting 

untuk populasi perkotaan dan pedesaan, Kota yang makmur berupaya menjamin 

cakupan penuh fasilitas sistem saluran pembuangan untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan mengurangi kerugian produktivitas akibat penyakit dan penyakit yang 

terkait dengan tinja.  

Metodologi Perhitungan :  

= 100 [
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑘𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎
] 

Tolak Ukur Perhitungan : Min= 15% dan Max = 100% 

Standarisasi Perhitungan : 

Akses ke Sanitasi yang Lebih Baik = 100 [
𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑘𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘−𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛
] 

                    = 100 [
𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑘𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘−15

100−15
] 

= {
 𝑗𝑖𝑘𝑎 15 < 𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑘𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘 ≤ 100
0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑘𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐵𝑎𝑖𝑘 ≤ 15

 

 

4. Akses ke Jaringan Listrik  

Akses ke jaringan listrik penting untuk memenuhi kebutuhan dasar, 

pekerjaan dan pendidikan. Kota yang makmur harus menyediakan akses listrik ke 

seluruh penduduknya untuk meningkatkan standar hidup, mendorong 

perkembangan ekonomi dan produktivitas  

Metodologi Perhitungan :  

= 100 [
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑘𝑒 𝐽𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎
] 
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Tolak Ukur Perhitungan : Min= 7% dan Max = 100% 

Standarisasi Perhitungan : 

Akses ke Jaringan Listrik = 100 [
𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑘𝑒 𝐽𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘−𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛
] 

                    = 100 [
𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑘𝑒 𝐽𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘−7

100−7
] 

= {
 𝑗𝑖𝑘𝑎 7 < 𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑘𝑒 𝐽𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 ≤ 100
0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑘𝑒 𝐽𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 ≤ 7

 

 

5. Kepadatan Penduduk  

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk 

dengan luas wilayah yang dihuni (Mantra,2007). Kepadatan penduduk merupakan 

indikator dari pada tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah 

dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya 

penduduk per kilometer persegi. 

Metodologi Perhitungan :  

= 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑑𝑖 𝑆𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ
 

Tolak Ukur Perhitungan : X* = 15.000  

Kepadatan minimal 15.000 orang per km² (150 orang / ha atau 61 orang / hektar) 

dianggap tepat untuk mendorong pertumbuhan perkotaan dengan kepadatan tinggi, 

mengurangi penyebaran perkotaan, dan memaksimalkan efisiensi lahan (UN-

Habitat, 2013). 

6. Kepadatan Dokter  

Jumlah dokter (dokter) yang tersedia di kota relatif terhadap total populasi 

perkotaan memberikan gagasan yang baik tentang kekuatan sistem perawatan 

kesehatan kota. Kota yang makmur berupaya menyediakan layanan perawatan 

kesehatan yang memadai bagi mayoritas penduduknya untuk mengurangi kerugian 

produktivitas terkait kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup untuk semua.  
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Metodologi Perhitungan :  

= 1000 [
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑘𝑜𝑡𝑎

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑡𝑎
] 

Tolak Ukur Perhitungan : Min= 0,01 dan Max = 7,74 

Standarisasi Perhitungan : 

Kepadatan Dokter  = 1000 [
√𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟  − √𝑀𝑖𝑛

√𝑀𝑎𝑥 − √𝑀𝑖𝑛
] 

                     = 1000 [
√𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟 − 0.1

2.78−0.1
] 

𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟(𝑠)

= {

100, 𝑗𝑖𝑘𝑎 √𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟 ≥ 2.78

𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟(𝑠), 𝑗𝑖𝑘𝑎 0.1 <  √𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟 < 2.78

0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 √𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟  ≤ 0.1

 

 

7. Jumlah Perpustakaan Umum 

Perpustakaan adalah koleksi atau sekumpulan koleksi buku atau bahan 

lainnya yang diorganisasikan dan dipelihara untuk penggunaan dan keperluan 

membaca, konsultasi, belajar, meneliti, yang dikelola oleh pustakawan dan staf 

terlatih lainnya dalam rangka menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna. Perpustakaan umum menawarkan peluang tanpa biaya bagi masyarakat 

untuk mendidik dirinya sendiri. Perpustakaan umum dapat mendorong pendidikan 

dan produktivitas dan melengkapi pendidikan yang ditawarkan di kota. Kota yang 

makmur berupaya meningkatkan persembahan pendidikan, dan menumbuhkan 

penelitian dan kebiasaan membaca di antara penduduknya untuk memerangi 

perangkap kemiskinan dan sarang kejahatan.  

Metodologi Perhitungan :  

= 100.000 [
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑡𝑎

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑡𝑎
] 

Tolak Ukur Perhitungan : Min= 1 dan Max = 7 

Standarisasi Perhitungan : 
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Jumlah Perpustakaan Umum  = 100.000 [
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎− 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥− 𝑀𝑖𝑛
] 

      = 100.000 [
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎− 1

7−1
] 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑈𝑚𝑢𝑚(𝑠)

= {

100, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚 ≥  7

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚(𝑠), 𝑗𝑖𝑘𝑎 1 < 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚 < 7
0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚 ≤ 1

 

 

8. Akses Internet 

Mengakses internet adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan 

perangkat yang terkoneksi dengan internet. Akses internet bisa menggunakan 

bermacam media komputer pribadi, handphone, tv kabel dan lain-lain. Akses 

internet dapat berjalan bila sudah tersedianya internet. Kota yang makmur berupaya 

memberikan akses ke Internet bagi banyak orang di dalam populasinya untuk 

memastikan konektivitas dan peluang yang sama bagi semua. Internet adalah 

jaringan komputer publik di seluruh dunia yang menyediakan akses ke sejumlah 

layanan komunikasi termasuk World Wide Web dan membawa email, berita, 

hiburan, dan file data.  

Metodologi Perhitungan :  

= 100 [
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
] 

Tolak Ukur Perhitungan : Min= 0% dan Max = 100% 

Standarisasi Perhitungan : Tidak dibutuhkan  

 

9. Akses Komputer  

Akses komputer di rumah bersama dengan akses Internet, adalah alat yang 

ampuh untuk mendorong kesetaraan karena dapat memungkinkan siapa saja untuk 

meningkatkan kreativitas dan produktivitas ekonomi. Persentase rumah tangga di 

kota yang memiliki komputer rumahan relatif terhadap jumlah rumah tangga di kota 
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tersebut, yang dinyatakan per 100 rumah tangga. Indikator ini mencakup tablet dan 

gadget seluler dan perangkat lainnya yang memiliki kemampuan tingkat komputer.  

Metodologi Perhitungan :  

= 100 [
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 
] 

Tolak Ukur Perhitungan : Min= 0% dan Max = 100% 

Standarisasi Perhitungan : Tidak dibutuhkan  

 

10. Penggunaan Transportasi Umum 

Penggunaan Transportasi Umum sangatlah penting untuk mencapai 

mobilitas yang lebih aman, lebih terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan di 

daerah perkotaan. Pendekatan ganda berdasarkan peningkatan sistem angkutan 

umum dan dorongan moda tidak bermotor seperti berjalan dan bersepeda dan sistem 

angkutan umum juga harus semakin didorong. Terutama memperhatikan spasial 

pengguna jalan yang paling rentan. Kota yang makmur berupaya mengurangi 

penggunaan mobil dengan meningkatkan kualitas sistem transportasi lain 

berdasarkan transportasi publik dan tidak bermotor. 

 

Metodologi Perhitungan :  

= 100 [
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑚𝑜𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑢𝑚𝑢𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
] 

Tolak Ukur Perhitungan : Min= 5,95% dan Max = 62,16% 

Standarisasi Perhitungan : 

Penggunaan Transportasi Umum = 100 [
𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑈𝑚𝑢𝑚−𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛
] 

               = 100 [
𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑈𝑚𝑢𝑚−5,95

62,16−5,95
] 
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𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑈𝑚𝑢𝑚(𝑠)

=

{
 

 
100, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑈𝑚𝑢𝑚 ≥ 62,16

𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑈𝑚𝑢𝑚(𝑠),
𝑗𝑖𝑘𝑎 5,95 <  𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑈𝑚𝑢𝑚 < 62,16

0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑈𝑚𝑢𝑚 ≤ 5,95

 

 

3. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif merupakan 

metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-

fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan 

data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis 

statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan 

hasil dari kompilasi data. Analisis deskriptif dapat mendeskripsikan atau 

menjelaskan hasil dari analisis spasial yang disebut dengan deskriptif kuantitatif. 

(Apriani, 2015).  

Analisis deskriptif pada penelitian digunakan untuk mendeskripsikan hasil 

dari pengumpulan data dan juga analisis data. Analisis ini akan lebih banyak 

menjelaskan hasil data observasi yang didapat dari lapangan untuk memudahkan 

pembaca memahami hasil data observasi. Selain itu analisis ini digunakan dalam 

mengolah hasil data sekunder untuk dianalisis menjadi data yang matang dan siap 

digunakan untuk menganalisis lebih lanjut.  

 

1.10 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang peneliti untuk mengangkat 

topik penelitian ini. Pada bagian ini juga akan menjelaskan rumusan 

masalah penelitian yang akan menjadi sumber perumusan tujuan dan 

menentukan sasaran yang akan dicapai. Kemudian juga akan dipaparkan 

sistematika penulisan yang menggambarkan penelitian ini. Selain itu juga 

akan dipaparkan kerangka berpikir untuk mengetahui langkah-langkah 

dalam melakukan penelitian ini.  
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini akan menjelaskan literatur yang digunakan untuk mendukung 

penelitian. Hubungan antara topik penelitian dengan dokumen-dokumen 

perencanaan dan pedoman teknis yang berhubungan dengan penelitian 

akan dipaparkan pada bagian ini.  

BAB III  GAMBARAN WILAYAH STUDI 

Bagian ini akan menjelaskan mengenai kondisi wilayah studi penelitian 

secara makro dan mikro yang berkaitan dengan penelitian. Gambaran 

wilayah studi didasari pada wilayah studi yang telah ditetapkan pada BAB 

I yang menjelaskan ruang lingkup wilayah penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan dari pengambilan 

data dan hasil analisisi yang dilakukan yakni mengidentifikasi kondisi 

penyediaan infrastruktur eksisting di Kota Palembang dan menganalisis 

kinerja penyediaan infrastruktur dalam mendukung kemakmuran di kota 

palembang dalam konteks pengukuran berdasarkan pendekatan City 

Prosperity Index (CPI). 

BAB V  PENUTUP 

Bagian ini menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian. 

Untuk mendukung keterlaksanaan penelitian, pada bagian ini akan 

dipaparkan pula sistematika penulisan proposal penelitian yang akan 

direncanakan. 

  


