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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian ini menjelaskan terkait alasan pemilihan tema penelitian. 

Bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, metodologi 

penelitian, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara berkembang dengan intensitas atau keadaan 

tingkat pembangunan yang kurang merata, membentang dari Sabang sampai 

Merauke. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan wilayah di Indonesia belum merata, 

sehingga pemerintah memprioritaskan masalah kesenjangan wilayah melalui 

pemerataan pembangunan antar wilayah, diantaranya Kawasan Barat Indonesia 

dan Kawasan Timur Indonesia, Jawa dan luar Jawa. Belum meratanya 

pembangunan di Indonesia yang dibuktikan dengan pesatnya pembangunan di 

perkotaan tidak sebanding dengan pembangunan di daerah terpencil Indonesia, 

mengindikasikan bahwa pembangunan di Indonesia belum berkelanjutan 

berdasarkan permasalahan dalam dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan 

hukum tata kelola di daerah yang sulit terjamah oleh kebijakan pemerintah. 

Pembangunan berkelanjutan atau sering disebut dengan Sustainable 

Development sebagai agenda baru internasional dalam melaksanakan 

pembangunan saat ini hingga tahun 2030. Kegiatan pembangunan yang dilakukan 

mengarah pada konsep pembangunan yang berdasar pada hak-hak manusia dan 

kesetaraan. Pembangunan berkelanjutan dengan tujuan dan indikatornya 

merupakan satu kesatuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan sebagai bagian penting dalam agenda 

pembangunan nasional. Sebagai konsep dan agenda internasional, dalam 

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tentunya tidak terlepas dari berbagai 

permasalahan yang menjadi tantangan pembangunan. Permasalahan ataupun 
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tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan berkaitan 

dengan empat dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan 

sosial, dimensi pembangunan ekonomi, dimensi pembangunan lingkungan, dan 

dimensi pembangunan hukum tata kelola. Permasalahan tersebut telah menjadi isu 

dalam Sustainable Development, diantaranya masalah terkait kemiskinan yang 

menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup, sulitnya mengakses 

kebutuhan dasar air bersih dan kondisi sanitasi yang buruk menimbulkan masalah 

dalam kesehatan masyarakat. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

beserta anak-anak juga menjadi isu dalam pembangunan berkelanjutan khususnya 

pada dimensi sosial. Kemudian dalam dimensi lingkungan, yang menjadi isu 

dalam pembangunan berkelanjutan adalah konversi dan kerusakan lahan 

pertanian, perubahan iklim yang mengakibatkan gelombang pasang, curah hujan 

tinggi, banjir, kekeringan, krisis air bersih, dan terjadinya erosi pantai. 

Wilayah perkotaan yang saling terintegrasi dengan wilayah perkotaan 

lainnya akan membentuk satu kesatuan wilayah yang lebih besar dengan beberapa 

kota kecil di sekitarnya dan wilayah perkotaan tersebut umumnya disebut sebagai 

kota metropolitan. Menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,  wilayah metropolitan diartikan  sebagai suatu 

wilayah perkotaan yang memiliki wilayah perkotaan utama dan berdiri sendiri 

serta dikelilingi oleh wilayah perkotaan lainnya dimana terdapat keterkaitan 

secara fungsional dan terintegrasi dengan jumlah penduduk keseluruhan sekurang-

kurangnya 1.000.000 jiwa serta sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah. 

Suatu perkotaan berkembang menjadi kota metropolitan melalui berbagai 

proses dan tahapan, seperti melalui proses urbanisasi, lonjakan jumlah penduduk, 

pemusatan kegiatan di satu wilayah, dan lain-lain. Indonesia sebagai negara 

berkembang sedang gencar melaksanakan pembangunan dan pengembangan. 

Dengan adanya kota metropolitan yang berkembang pesat, terdapat kota pinggiran 

yang bergantung pada wilayah metropolitan tersebut, baik dari aspek 

perekonomian maupun aspek lainnya. 

Pada wilayah metropolitan terjadi ketimpangan pembangunan yang 

berbeda-beda. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di wilayah metropolitan 

Indonesia meliputi dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum tata kelola. 
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Masalah kependudukan di metropolitan umumnya terkait pertambahan jumlah 

penduduk dalam angka yang besar, kemudian wilayah administrasi perkotaan 

terkadang menjadi permasalahan. Persoalan dan tantangan dalam menghadapi 

ketimpangan ekonomi umumnya terlihat pada kondisi kemiskinan masyarakat 

dimana terdapat perkotaan dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Permasalahan 

sosial budaya di metropolitan menyangkut kehidupan masyarakat, baik secara 

individu ataupun kelompok masyarakat. Kondisi lingkungan pada wilayah 

metropolitan mengalami kerusakan akibat adanya urbanisasi yang tinggi. Seperti 

pada wilayah metropolitan Jakarta, menurut Rukmana (2008), metropolitan 

Jakarta belum mampu mengakomodasi keberlanjutan wilayahnya dikarenakan 

adanya masalah lingkungan berupa penurunan muka air tanah dan banjir tahunan 

yang melanda metropolitan Jakarta. Tingginya tingkat urbanisasi mengakibatkan 

kebutuhan lahan meningkat sehingga wilayah yang semula berfungsi sebagai 

daerah resapan air harus beralih fungsi menjadi wilayah permukiman. Sustainable 

Development Goals dengan target pembangunan tahun 2030 sebagai agenda baru 

internasional dalam hal pembangunan, untuk mengatasi ketimpangan 

pembangunan yang terjadi di wilayah metropolitan, maka dibutuhkan konsep 

keberlanjutan pembangunan yang menjunjung hak-hak manusia dan kesetaraan 

terhadap gender dan setiap manusia lainnya. 

Dengan adanya permasalahan pembangunan berkelanjutan dan 

permasalahan keberlanjutan wilayah metropolitan tersebut, maka diperlukannya 

penelitian terkait penilaian keberlanjutan wilayah metropolitan dan perbandingan 

antar wilayah metropolitan di Indonesia agar dapat dilakukan pengendalian dan 

pembangunan wilayah metropolitan yang berkelanjutan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Indonesia sebagai negara berkembang membuat pemerintah menentukan 

arahan percepatan pembangunan terhadap infrastruktur dan perekonomian yang 

dituangkan dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dilengkapi dengan isu strategis 

nasional diantaranya kesenjangan antar wilayah, penguatan pusat pertumbuhan 

wilayah, urbanisasi yang belum optimal, pemanfaatan ruang yang belum sesuai 

dengan rencana tata ruang, pemenuhan pelayanan dasar dan daya saing daerah 
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yang masih rendah, serta kepastian hukum hak atas tanah yang juga masih rendah. 

Isu strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024 tersebut 

untuk mencapai visi Indonesia 2045. Seperti yang telah disebutkan dalam latar 

belakang masalah, pembangunan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang erat 

dalam agenda pembangunan nasional. Hal ini mencerminkan bahwa untuk 

menjawab isu strategis tersebut, digunakan konsep pembangunan yang 

berkelanjutan dalam agenda pembangunan Indonesia untuk mencapai visi 

“Indonesia Maju”. 

Indonesia memiliki 12 wilayah metropolitan yang telah ditetapkan dalam 

dokumen RPJMN tahun 2015-2019, yaitu Wilayah Metropolitan Mebidangro, 

Palapa, Patungraya Agung, Jabodetabekpunjur, Bandung Raya, Kedungsepur, 

Gerbang Kertosusila, Sarbagita, Mataram Raya, Banjar Bakula, Maminasata, dan 

Bimindo. Kemudian, dalam pengembangan wilayah metropolitan juga dibutuhkan 

konsep pembangunan berkelanjutan agar tercipta wilayah metropolitan yang 

berkelanjutan dan mampu mengurangi berbagai permasalahan yang ada. Dengan 

adanya berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi, tentu mengharuskan 

adanya perubahan konsep pembangunan yang diterapkan. Seperti halnya pada 

kasus keberlanjutan metropolitan Jakarta dimana menurut Rukmana (2008), 

keberlanjutan lingkungan pada metropolitan Jakarta memiliki banyak polemik 

permasalahan sehingga mengakibatkan keberlanjutan metropolitan belum 

terakomodir dengan baik. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Indonesia, 

metropolitan Mataram Raya memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. 

Rendahnya pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh pada angka kemiskinan 

dan pembangunan manusia Mataram Raya. Selain itu, dengan adanya 

ketimpangan pembangunan pada ke-12 metropolitan Indonesia, pengarusutamaan 

pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN 2020-2024 menjadi hal yang tepat 

agar mampu menciptakan metropolitan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi terkait keberlanjutan wilayah 

metropolitan Indonesia melalui identifikasi ketimpangan pembangunan pada 

wilayah metropolitan tersebut dimana pembahasan dan penelitian terkait wilayah 

metropolitan dalam skala makro masih jarang dilakukan. Sesuai dengan agenda 

pembangunan berkelanjutan yang merupakan satu kesatuan dalam proses 
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pembangunan sesuai dalam dokumen RPJMN, dalam dokumen RPJMN tahun 

2020-2024 terdapat salah satu isu strategis berupa pengembangan wilayah. 

Adanya isu strategis dan konsep pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan 

nasional, penelitian ini dimaksudkan agar pembentukan dan pengembangan 

wilayah metropolitan di Indonesia sebagai pusat pertumbuhan wilayah serta 

ditetapkan sebagai lokasi prioritas kawasan strategis nasional perkotaan tersebut 

dapat meningkatkan perekonomian untuk wilayah metropolitan dan untuk 

Indonesia. Maka penelitian ini dilakukan berdasarkan pertanyaan penelitian, yaitu 

bagaimana perbandingan dan penilaian keberlanjutan wilayah metropolitan 

Indonesia ditinjau berdasarkan indeks pembangunan berkelanjutan? 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Pada penelitian ini terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai dan 

didukung oleh sasaran penelitian. Berikut ini tujuan dan sasaran yang diperlukan. 

 

1.3.1 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi perbandingan dan penilaian keberlanjutan antar 

wilayah metropolitan Indonesia ditinjau berdasarkan indeks pembangunan 

berkelanjutan. 

 

1.3.2 Sasaran 

Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, maka sasaran penelitian yang 

diperlukan, yaitu: 

1. Mengidentifikasi komponen dan kondisi pembentuk keberlanjutan di seluruh 

wilayah metropolitan Indonesia; 

2. Mengidentifikasi nilai keberlanjutan dan perbandingan antar wilayah 

metropolitan Indonesia; 

3. Memetakan prioritas pembangunan antar wilayah metropolitan Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan memiliki manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini. 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman terkait permasalahan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan 

penilaian terkait keberlanjutan wilayah metropolitan serta perbandingan antar 

wilayah metropolitan melalui indeks pembangunan berkelanjutan. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang 

bermanfaat dalam mengambil keputusan terkait perumusan kebijakan oleh 

pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk pengendalian dan pembangunan serta 

pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia agar terjaga keberlanjutan 

wilayah tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

atau rujukan dalam penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berdasarkan pada ruang lingkup yang telah 

dibuat, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi.  

 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Lokasi pada penelitian ini adalah wilayah metropolitan Indonesia yang 

terdiri dari 12 wilayah metropolitan, yaitu: wilayah metropolitan Mebidangro, 

Palapa, Patungraya Agung, Jabodetabekpunjur, Bandung Raya, Kedungsepur, 

Gerbang Kertosusila, Sarbagita, Mataram Raya, Banjar Bakula, Maminasata, dan 

Bimindo. Melalui identifikasi penilaian dan perbandingan keberlanjutan wilayah 

metropolitan, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penguatan pusat 

pertumbuhan wilayah dan menjaga keberlanjutan khususnya pada wilayah 

metropolitan. Berikut merupakan peta lokasi studi dari penelitian ini. 
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GAMBAR 1. 1 

PETA LOKASI WILAYAH METROPOLITAN INDONESIA 
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1.5.2 Ruang Lingkup Substansi 

Pada penelitian ini, ruang lingkup substansi penelitian terkait penilaian 

keberlanjutan dan perbandingan antar wilayah metropolitan Indonesia melalui 

indeks pembangunan berkelanjutan. Adapun batasan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Komponen dan Kondisi Pembentuk Keberlanjutan Metropolitan 

Indonesia 

Mendeskripsikan setiap komponen dan kondisi pembentuk keberlanjutan 

metropolitan Indonesia berdasarkan pada data publikasi Badan Pusat Statistik. 

Kemudian, data yang dihasilkan dengan mendeskripsikan setiap indikator tersebut 

dapat digunakan dalam memberikan nilai dan membandingkan keberlanjutan 

wilayah metropolitan Indonesia. 

2. Indeks Pembangunan Berkelanjutan 

Mengidentifikasi indeks pembangunan berkelanjutan dengan melakukan 

pengukuran indeks pembangunan berkelanjutan menggunakan indikator dalam 

dimensi pembangunan berkelanjutan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 

dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil pengukuran indeks 

pembangunan berkelanjutan, dapat digunakan dalam penilaian dan perbandingan 

keberlanjutan wilayah metropolitan. Perbandingan antar wilayah metropolitan 

dilakukan untuk melihat perbedaan perkembangan yang terjadi antar wilayah 

metropolitan di Indonesia. Hasil identifikasi tersebut dapat digunakan dalam 

mengatasi masalah ataupun tantangan dalam pengimplementasian perencanaan 

pembangunan wilayah metropolitan agar terciptanya wilayah metropolitan yang 

berkelanjutan. 

3. Prioritas Pembangunan Wilayah Metropolitan 

Mengidentifikasi pengembangan wilayah berdasarkan prioritas pembangunan 

wilayah metropolitan Indonesia yang diketahui melalui nilai keberlanjutan 

wilayah metropolitan tersebut. Prioritas pembangunan didasarkan pada wilayah 

metropolitan yang memiliki nilai indeks keberlanjutan rendah dengan kategori 

keberlanjutan sangat kurang baik, kurang baik, dan cukup baik. 
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1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul “Komparasi Keberlanjutan Wilayah 

Metropolitan Indonesia Ditinjau Berdasarkan Indeks Pembangunan 

Berkelanjutan” merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh peneliti 

berdasarkan literatur jurnal yang ada. Sebelum melakukan penelitian, peneliti 

melakukan review dari berbagai literatur jurnal, baik jurnal nasional maupun 

internasional untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang akan dilakukan.   

 

TABEL I. 1 

KEASLIAN PENELITIAN 

 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Fokus Penelitian 

1 

Hania 

Rahma, 

dkk (2019) 

Development 

of a 

Composite 

Measure of 

Regional 

Sustainable 

Development 

in Indonesia 

33 Provinsi 

Indonesia 

Indeks 

komposit 

yang 

dikembangk

an dengan 3 

metode 

Meneliti tentang 

pengukuran indeks 

pembangunan 

berkelanjutan dan hasil 

dari pengukuran indeks 

tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan 

perbandingan antar daerah 

terkait kinerja 

keberlanjutan daerah 

2 

Julia A. 

Nagy, dkk 

(2018) 

Measuring 

Sustainable 

Development 

Goals at a 

Local Level: 

A Case of a 

Metropolitan 

Area in 

Romania 

Wilayah 

Metropolitan 

Romania 

Analisis data 

kuantitatif 

dengan 

teknik 

pemetaan 

SIG (Sistem 

Informasi 

Geografis)  

Meneliti tentang 

pengukuran tujuan 

pembangunan 

berkelanjutan wilayah 

metropolitan Romania. 

Dalam penelitian tersebut 

membahas tentang 

keberlanjutan wilayah 

dengan mengukur 

pembangunan 

berkelanjutan khususnya 

pada wilayah metropolitan 

3 

Deden 

Rukmana 

(2008) 

The Growth 

of Jakarta 

Metropolitan 

Area and the 

Sustainability 

of Urban 

Development 

in Indonesia 

Wilayah 

Metropolitan 

Jakarta 

-  

Meneliti tentang 

pertumbuhan wilayah 

metropolitan Jakarta dan 

keberlanjutan 

pembangunan perkotaan 

Indonesia. Adanya banjir 

di wilayah tersebut 

mengakibatkan 

metropolitan Jakarta 

belum berkelanjutan 
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No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Fokus Penelitian 

4 

Raffaele 

Carli, dkk 

(2018) 

Multi Criteria 

Decision 

Making for 

Sustainable 

Metropolitan 

Cities 

Assessment 

Wilayah 

metropolitan 

Bari, Italia 

Analytic 

Hierarchy 

Process 

Multi 

Criteria 

Decision 

Making 

Meneliti tentang penilaian 

kota metropolitan 

berkelanjutan dengan 

menganalisis 

pembangunan 

berkelanjutan dari energi, 

air dan sistem lingkungan, 

melalui serangkaian 

indikator kinerja yang 

objektif 

5 

Akhmad 

Fauzi & 

Alex 

Oxtavianus 

(2014)  

Pengukuran 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

33 Provinsi 

Indonesia 

Indeks 

Komposit 

Meniliti tentang 

pengukuran pembangunan 

berkelanjutan di seluruh 

provinsi Indonesia. Indeks 

pembangunan 

berkelanjutan yang 

merupakan bagian dari 

indeks komposit terdiri 

dari PDRB, IKLH, IPM. 
Sumber: Hasil Analisis, 2021 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh sejumlah peneliti terletak pada metode, lokasi, dan fokus 

penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian, yaitu 

metode indeks komposit sederhana yang dikompilasi dengan menggunakan 

metrode entropi dimana dilakukan pembobotan entropi terlebih dahulu terhadap 

data yang digunakan kemudian dikalibrasi dan menghasilkan nilai indeks 

komposit. Kemudian untuk lokasi dari penelitian yang dilakukan adalah 12 

wilayah metropolitan Indonesia dengan fokus penelitian, yaitu melakukan studi 

komparasi terkait keberlanjutan wilayah metropolitan Indonesia yang kemudian 

dilakukan perbandingan dan penilaian antar wilayah metropolitan untuk melihat 

prioritas pembangunan pada wilayah metropolitan tersebut. Penelitian ini digali 

berdasarkan dengan jenis dan pengambilan data berupa data sekunder melalui 

laman resmi dari berbagai instansi. 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini, metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti 

antara lain meliputi metode dan pendekatan dalam penelitian, metode 

pengumpulan data, serta metode yang digunakan dalam analisis data. 
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1.7.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan deduktif sehingga metode penelitian yang digunakan, yaitu metode 

penelitian deduktif kuantitatif. Hal ini berdasarkan pada tinjauan pustaka untuk 

menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka penelitian dilakukan 

menggunakan literatur teori dan konsep yang berkaitan untuk memperkuat hasil 

penelitian. Metode penelitian deduktif digunakan dalam menganalisis data yang 

bersifat umum merujuk pada kesimpulan yang bersifat khusus. Menurut Sugiyono 

(2013), penelitian kuantitatif digunakan dalam meneliti populasi/sampel dengan 

pengumpulan data yang dilakukan menggunakan instrumen penelitian. Kemudian 

analisis data bersifat statistik atau kuantitatif yang bertujuan untuk menguji 

hipotesis penelitian yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengidentifikasi perbandingan nilai keberlanjutan wilayah 

metropolitan Indonesia ditinjau berdasarkan indeks pembangunan berkelanjutan. 

 

1.7.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara 

pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari tinjauan literatur terhadap 

kebutuhan data penelitian pada buku, penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan 

dokumen pemerintahan/institusi yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah 

itu dilakukan koleksi data dimana data tersebut sebagai indikator yang digunakan 

dalam penelitian terkait penilaian dan perbandingan keberlanjutan pada wilayah 

metropolitan Indonesia. Data yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian meliputi 

indikator pembangunan berkelanjutan dan kawasan metropolitan berkelanjutan. 

 

1.7.3 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode berupa metode 

analisis deskriptif kuantitatif, metode indeks komposit sederhana yang 

dikompilasi dengan metode entropi, serta metode analisis spasial. Berikut ini 

merupakan penjelasan analisis untuk masing-masing sasaran. 

Sasaran 1: Mengidentifikasi Komponen dan Kondisi Pembentuk 

Keberlanjutan Metropolitan Indonesia 
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Untuk menjawab sasaran pertama, metode analisis data yang digunakan 

adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini, analisis deskriptif 

digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data terkait komponen 

pembentuk keberlanjutan wilayah metropolitan. Komponen pembentuk 

keberlanjutan tersebut terdiri dari lima indikator dan memiliki sumber yang 

berbeda. Terdiri dari empat indikator yang didapatkan dari data time series tahun 

2015-2020 dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia dan terdiri dari satu 

indikator yang didapatkan dari data time series tahun 2015-2019 dari publikasi 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dengan menggunakan 

analisis deskriptif kuantitatif, data dari komponen pembentuk keberlanjutan 

tersebut dijumlahkan dan dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai akhir yang 

kemudian hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk menghitung nilai 

keberlanjutan wilayah metropolitan. 

Sasaran 2: Mengidentifikasi Nilai Keberlanjutan dan Perbandingan Wilayah 

Metropolitan Indonesia 

Untuk menjawab sasaran kedua, metode analisis data yang digunakan 

adalah metode indeks komposit sederhana dengan sistem indikator komposit 

tunggal yang dikompilasi dengan metode pembobotan entropi, rata-rata 

aritmatika, dan rata-rata geometris untuk menghitung indeks pembangunan 

berkelanjutan. Indeks yang dihasilkan dari perhitungan tersebut merupakan indeks 

komposit gabungan. Sebagai alat dalam mengukur pembangunan berkelanjutan, 

dalam perhitungan indeks komposit dibutuhkan indikator pembangunan 

berkelanjutan yang terbagi kedalam dimensi pembangunan berkelanjutan. Indeks 

pembangunan berkelanjutan yang telah dihitung sebelumnya dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi nilai keberlanjutan pada wilayah metropolitan dengan 

menyesuaikan indikator pembangunan yang digunakan dalam menghitung indeks 

pembangunan tersebut. 

Indikator yang digunakan dalam pengukuran indeks pembangunan 

berkelanjutan terdiri dari lima indikator diantaranya persentase penduduk miskin, 

tingkat pengangguran terbuka, IPM, PDRB, dan IKLH. Tiga diantara indikator 

tersebut belum berbentuk indeks, yaitu: indikator kemiskinan, pengangguran, dan 
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PDRB. Ketiga indikator tersebut selanjutnya dilakukan normalisasi menggunakan 

rumus persamaan berikut. 
 

     
               

                 
    (1) 

 
 

    
             

               
    (2) 

 
 

           
                           

                             
  (3) 

 

Terdapat beberapa indikator yang ditentukan untuk menyusun indeks 

pembangungan berkelanjutan dianggap sebagai indikator yang kurang sempurna, 

indikator tersebut antara lain indikator pengangguran dan kemiskinan, maka 

dalam perhitungan kedua indikator tersebut harus disesuaikan. Untuk indikator 

pengangguran disesuaikan menjadi 100-Pengangguran dan indikator kemiskinan 

menjadi 100-Kemiskinan. 

Untuk perhitungan indeks komposit dengan metode rata-rata aritmatika 

menggunakan rumus persamaan berikut.  

         
 

 
   

    
    

        
    (4) 

Keterangan: 

X = data awal 

n  = jumlah data 

k  = indikator yang digunakan 

Kemudian untuk perhitungan indeks komposit dengan metode rata-rata geometris 

menggunakan rumus persamaan berikut.  

        √                                
 

 (5) 

Akan tetapi menurut Rahma, dkk (2019) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa apabila faktor bobot dari setiap indikator dihitung 

menggunakan metode entropi, maka indikator yang dianggap kurang sempurna 

tersebut tidak perlu dilakukan kalibrasi atau membalikkan indikator. Rahma, dkk 

(2019) juga mengungkapkan bahwa dalam menghitung bobot akan bersifat lebih 

objektif menggunakan metode entropi dibandingkan dengan menggunakan 

metode lain yang bersifat subjektif dalam menghitung bobot, seperti metode 
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Analytical Hierarchy Process (AHP). Indeks yang dihitung menggunakan bobot  

entropi lebih mampu diandalkan dan lebih kuat dibandingkan dengan indeks yang 

dihitung menggunakan bobot subjektif. Metode entropi digunakan sebagai alat 

untuk menghitung faktor bobot dari setiap indikator dan dilakukan melalui empat 

tahap, yaitu: 

1. Pada tahap pertama adalah menentukan data awal/data mentah yang akan 

digunakan. Data didapat melalui publikasi BPS, yaitu data persentase 

penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, IPM, PDRB, dan IKLH. Data 

dari kelima indikator tersebut dilambangkan dengan: 

  
  

Keterangan: 

X = data awal 

i = data ke-1, kedua, . . . . , ke-n 

k = indikator yang digunakan 

2. Pada tahap kedua adalah melakukan normalisasi data awal yang sebelumnya 

telah disajikan dalam bentuk tabel. Normalisasi dilakukan dengan 

menggunakan persamaan (6): 
 

  
  

  
 

       
      (6) 

 

Kemudian keseluruhan data yang telah dinormalisasi dijumlahkan 

menggunakan persamaan (7): 

   ∑   
  

        (7) 

Keterangan: 

  
   = data yang sudah dinormalisasi 

  
   = data yang belum dinormalisasi 

       
  = data yang belum dinormalisasi dengan nilai paling tinggi 

Di  = jumlah data yang sudah dinormalisasi 

3. Pada tahap ketiga adalah melakukan perhitungan terhadap nilai entropi dari 

setiap indikator. Sebelumnya dilakukan perhitungan terhadap emaks dan K 

dengan menggunakan persamaan (8) dan (9):  

              (8) 
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     (9) 

 

Selanjutnya adalah menghitung nilai entropi untuk masing-masing data dari 

setiap indikator menggunakan persamaan (10): 

 

         ∑ [
  
 

  
  (

  
 

  
)] 

      (10) 

 

Setelah mendapat nilai entropi, maka nilai entropi masing-masing data dari 

setiap indikator dijumlahkan menggunakan persamaan (11): 

  ∑      
 
       (11) 

Keterangan: 

m  = jumlah alternatif 

K  = konstanta 

e (di) = nilai entropi masing-masing data dari setiap indikator 

E  = jumlah nilai entropi masing-masing data dari setiap indikator 

4. Pada tahap keempat adalah menentukan faktor bobot entropi untuk masing-

masing data dari setiap indikator yang dihitung menggunakan persamaan (12): 

  ̅  
 

   
[       ]    (12) 

Kemudian nilai faktor bobot entropi untuk masing-masing data dari setiap 

indikator dijumlahkan menggunakan persamaan (13): 

∑   ̅      
       (13) 

Keterangan: 

n = jumlah data seluruhnya (𝜮i) 

  ̅ = nilai faktor bobot entropi 

 

Setelah mendapatkan nilai bobot entropi melalui empat tahapan di atas, 

maka selanjutnya adalah mencari nilai indeks yang dilakukan dengan cara 

mengalikan nilai masing-masing data awal dari setiap indikator terhadap nilai 

bobot entropi. Kemudian untuk perhitungan nilai indeks dilakukan melalui 

persamaan (14): 

          
     ̅    (14) 
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Indeks yang telah dihitung menggunakan rata-rata aritmatika, rata-rata 

geometris, dan bobot entropi selanjutnya digabungkan menggunakan rumus 

persamaan berikut. 

                 
                       

 
  (15) 

Melalui perhitungan nilai indeks tersebut, maka akan diperoleh hasil 

akhir dari perhitungan indeks pembangunan berkelanjutan dan akan diperoleh 

nilai serta peringkat akhir dari setiap wilayah metropolitan di Indonesia dan data 

tersebut dapat digunakan untuk melakukan penilaian serta perbandingan wilayah. 

Sasaran 3: Memetakan Prioritas Pembangunan Keberlanjutan Wilayah 

Metropolitan Indonesia 

Untuk menjawab sasaran ketiga, yaitu menggunakan analisis spasial 

dimana analisis spasial yang digunakan ini sebagai alat untuk membandingkan 

dan menentukan prioritas pembangunan antar wilayah metropolitan dengan cara 

pemetaan wilayah metropolitan. Kriteria untuk menentukan wilayah yang menjadi 

prioritas dalam melaksanakan pembangunan menggunakan hasil dari penilaian 

dan perbandingan antar indikator dan antar metropolitan. Prioritas pembangunan 

akan dilakukan pada wilayah metropolitan dengan nilai indeks keberlanjutan yang 

paling rendah dan paling buruk diantara metropolitan lainnya. Perbandingan 

wilayah metropolitan menggunakan data atribut yang akan diolah dalam aplikasi 

ArcGIS. Data atribut yang digunakan dalam perbandingan ini adalah hasil dari 

penilaian keberlanjutan tiap wilayah metropolitan yang sebelumnya telah dihitung 

menggunakan metode indeks komposit yang dikompilasikan dengan metode 

entropi. Setiap indikator keberlanjutan metropolitan dihitung dan dianalisis 

terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai keberlanjutan. Data atribut yang 

digunakan merupakan data time series tahun 2015-2020. Analisis spasial 

dilakukan menggunakan bantuan aplikasi ArcGIS dengan membuat peta 

perbandingan antar wilayah. Melalui peta tersebut dapat diketahui keberlanjutan 

dan peringkat dari setiap wilayah metropolitan serta prioritas metropolitan untuk 

dilakukan perencanaan dan pembangunan oleh pemerintah. 
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1.8 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

Pembangunan berkelanjutan sebagai agenda baru dalam pembangunan Indonesia 

merupakan satu kesatuan dalam RPJMN tahun 2020-2024. Adanya isu 

pembangunan wilayah perkotaan dan wilayah metropolitan serta ketimpangan 

wilayah, mengakibatkan pembangunan pada wilayah metropolitan belum mampu 

berkelanjutan. Maka diperlukannya penelitian terkait pembangunan berkelanjutan 

dan perbandingan wilayah agar dapat dilakukan pengendalian dan pembangunan 

wilayah metropolitan yang berkelanjutan. 

Rumusan Masalah 

Penelitian dilakukan berdasarkan pertanyaan penelitian, 

yaitu bagaimana perbandingan dan penilaian 

keberlanjutan wilayah metropolitan Indonesia ditinjau 

berdasarkan indeks pembangunan berkelanjutan? 

 

Sasaran 

1. Mengidentifikasi komponen pembentuk keberlanjutan metropolitan Indonesia; 

2. Mengidentifikasi nilai keberlanjutan dan perbandingan antar wilayah metropolitan Indonesia; 

3. Memetakan prioritas pembangunan keberlanjutan antar wilayah metropolitan Indonesia. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Tujuan 

Mengidentifikasi perbandingan dan penilaian 

keberlanjutan antar wilayah metropolitan 

Indonesia ditinjau berdasarkan indeks 

pembangunan berkelanjutan. 

Metode Analisis 

Metode analisis deskriptif kuantitatif, analisis indeks 

komposit sederhana dengan metode entropi, dan analisis 

spasial 

Analisis 

1. Analisis komponen dan kondisi pembentuk keberlanjutan metropolitan 

Indonesia; 

2. Analisis perhitungan nilai keberlanjutan dan perbandingan antar wilayah 

metropolitan Indonesia yang dihitung menggunakan indeks pembangunan 

berkelanjutan; 

3. Analisis spasial dan komparasi untuk menentukan prioritas pembangunan 

keberlanjutan antar wilayah metropolitan Indonesia. 

 

Sumber: Analisis Penelitian, 2021 

 

GAMBAR 1. 2 

SKEMA KERANGKA BERPIKIR 
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1.9 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini sebagai tugas akhir, laporan terdiri dari 5 

(lima) bagian, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini menjelaskan terkait alasan pemilihan tema penelitian. Bagian ini 

berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, metodologi penelitian, 

kerangka berfikir, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini menjelaskan terkait teori dan konsep yang berkaitan dengan tema 

penelitian. Teori dan konsep yang digunakan adalah konsep dan metode 

pengukuran pembangunan berkelanjutan; konsep, tahapan, dan kondisi wilayah 

metropolitan; serta penelitian terdahulu yang telah dilakukan. 

BAB III PROFIL WILAYAH METROPOLITAN 

Pada bagian ini menjelaskan terkait profil wilayah metropolitan Indonesia secara 

umum, yang meliputi kependudukan, transportasi, kebencanaan, pendidikan, dan 

kriminalitas. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini menjelaskan terkait hasil dan pembahasan dari analisis yang telah 

dilakukan. hasil dan pembahasan analisis meliputi komponen pembentuk 

keberlanjutan di wilayah metropolitan dan perbandingan serta nilai keberlanjutan 

antar wilayah metropolitan Indonesia. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bagian ini menjelaskan terkait kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan. Kemudian akan dijelaskan pula rekomendasi dari peneliti yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait, adanya keterbatasan studi selama 

penelitian serta saran-saran untuk dilakukannya studi lanjutan terkait wilayah 

metropolitan Indonesia. 


