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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini, perumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan dan 

sasaran penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup penelitian, dan kerangka 

pemikiran penelitian serta sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi maritim adalah sumber kehidupan ekonomi dunia. Hari ini, 

lebih dari 80 persen perdagangan barang internasional dilakukan melalui laut. Di 

Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN mengakui bahwa transportasi 

maritim sebagai sektor pendukung logistik dan layanan yang penting, merupakan 

katalis untuk pembangunan ekonomi dan daya saing internasional. Integrasi 

ekonomi ASEAN memprioritaskan pengembangan transportasi untuk 

menghubungkan dan mengikat negara-negara di ASEAN. Indonesia salah satu 

negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN mempunyai peluang dan 

tantangan besar secara maritim sebagai negara kepulauan. Dengan adanya peluang 

maritim, Pemerintah Indonesia memprioritaskan konektivitas maritim dalam 

mendukung pembangunan ekonomi nasional dan lokal. 

Pemanfaatan peluang maritim tersebut melalui jalur pelayaran Selat 

Malaka dan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan jalur 

perdagangan strategis yang dilalui kapal-kapal perdagangan dunia dengan volume 

perdagangan mencapai 45 persen dari total nilai perdagangan seluruh dunia melalui 

jalur tersebut. Khusus Indonesia, perdagangan ekspor impor barang menggunakan 

transportasi laut, yaitu: jumlah ekspor Indonesia melalui transportasi laut pada 

tahun 2017 sebesar 543,1 juta ton atau 99,51 persen dari total ekspor Indonesia dan 

jumlah impor Indonesia melalui transportasi laut pada tahun 2017 sebesar 157,3 

juta ton atau 97,91 persen dari total impor Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018). 
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Besarnya tingkat ekspor dan impor Indonesia tidak lepas dari kontribusi ekspor dan 

impor Pulau Sumatera dimana kontribusi ekspor barang/komoditas Pulau Sumatera 

sebesar 31 persen (52,9 persen ekspor migas dari total ekspor migas Indonesia) dan 

kontribusi impor barang/komoditi Pulau Sumatera sebesar 12,1 persen. Salah satu 

faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan ekspor dan impor dalam 

pembangunan wilayah Pulau Sumatera, yaitu: 1) tingginya jumlah penduduk 

dimana selera konsumen terhadap barang-barang produksi, 2) tingginya 

perekonomian wilayah yang dipengaruhi harga barang dan pendapatan konsumen, 

dan 3) sumber daya alam yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. (Mankiw, 

2012). 

Menurut Kusumastanto (2002) pembangunan wilayah tersebut 

memberikan kontribusi yang tergolong besar dalam perekonomian nasional 

(Produk Domestik Bruto). Dalam ukuran nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sejak 

tahun 2000 hingga tahun 2017, kontribusi Pulau Sumatera dalam perekonomian 

Indonesia, tergolong cukup besar dan memperlihatkan peningkatan yang nyata. 

Pada tahun 2000, PDB Pulau Sumatera diketahui sekitar 21,3% dari PDB 

Indonesia. Pada tahun 2017, PDB pulau Sumatera mengalami peningkatan terhadap 

PDB Indonesia menjadi sekitar 21,7% (Badan Pusat Statistik, 2018). Hal ini 

menunjukkan bahwa besarnya kegiatan perekonomian yang ada di Pulau Sumatera 

berkontribusi pada perekonomian nasional. Kegiatan perekonomian ini terjadi 

multiplier effect terhadap sektor lain, baik itu forward linkage dan backward 

linkage (Perroux dalam Friedman, 1964). 

Tingginya kegiatan perekonomian yang berdampak multiplier effect 

terhadap wilayah lainnya didukung dengan rendahnya biaya pengiriman logistik 

dari tempat asal ke tujuan menggunakan transportasi laut. Walaupun tingginya 

kegiatan perekonomian di Pulau Sumatera, masih terdapat daerah-daerah tertinggal 

dan disparitas antarwilayah yang tinggi dimana kesenjangan ditingkat kota/ 

kabupaten lebih tinggi dibandingkan tingkat provinsi, dilihat dari indeks 

Williamson PDRB per kapita dan IPM tahun 2010-2017 (Brodjonegoro, 2018). 

Padahal pulau Sumatera memiliki potensi sumber daya yang melimpah, dimana 

ditetapkan sebagai sentra produksi, pengolahan hasil bumi, dan lumbung energi 

nasional dengan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit, karet, batubara, perkapalan, 
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besi baja, dan Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda dalam dokumen RPJMN 

Buku III 2015-2019 bagian pengembangan wilayah Pulau Sumatera. 

Besarnya peran Pulau Sumatera dalam pembangunan ekonomi wilayah 

Indonesia didukung dengan potensi sumber daya yang melimpah membuat 

perkembangan pembangunan wilayah terjadi sangat tinggi, sehingga Pulau 

Sumatera ditetapkan sebagai salah satu pulau prioritas pembangunan kedepan 

dimana tertuang dalam dokumen rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. 

Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dengan didukung dengan infrastruktur 

yang memadai dan konektivitas yang tinggi dalam menghubungkan antarwilayah, 

sehingga pendistribusian barang dapat dengan mudah, murah, dan cepat. 

Pembangunan infrastruktur konektivitas tersebut seperti pembangunan jalan tol 

trans sumatera, pembangunan kawasan ekonomi khusus, pembangunan pelabuhan-

pelabuhan baru, pembangunan wilayah pengembangan strategis, dan pembangunan 

kawasan metropolitan. Pembangunan tersebut dilakukan dalam rangka 

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki Pulau Sumatera agar 

terjadi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dengan tujuan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

 

Sumber: Bappenas, 2018 
 

GAMBAR 1.1  

PETA RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA 2020-2024 
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Dalam mengatasi permasalahan pemerataan pembangunan (disparitas 

pembangunan) untuk kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah menggunakan 

salah satu konsep pengembangan wilayah Pulau Sumatera, yaitu: konsep growth 

pole, dimana kawasan metropolitan menjadi sumpul transportasi pergerakan yang 

sangat besar untuk kegiatan ekonomi, diharapkan terjadi efek penjalaran ke wilayah 

sekitar pusat pertumbuhan tersebut. Dengan adanya pusat ekonomi itu akan 

menimbulkan pergerakan yang sangat besar sehingga beban/kapasitas jalan tinggi 

menyebabkan tingkat pelayanan jalan rendah. Selain itu, tidak teroptimalnya 

pemanfaatan potensi sumber daya, padahal Pulau Sumatera memiliki sumber daya 

energi, pertanian, perkebunan, dan tambang yang besar. Namun, disparitas 

pembangunan wilayah sumatera bagian timur dengan wilayah Sumatera bagian 

barat yang dibatasi oleh pegunungan/bukit barisan sangat tinggi. Oleh sebab itu, 

penelitian ini akan melihat sebaran dan besaran potensi sumber daya dan/atau 

pergerakan barang di Pulau Sumatera. 

Penelitian ini juga akan melihat konektivitas maritim dan pola perjalanan 

barang/komoditas baik dalam negeri maupun luar negeri serta tipologi pelabuhan 

di Pulau Sumatera. Karena untuk menghubungkan dan men-delivery barang/potensi 

sumber daya yang tersebar tersebut dalam jumlah besar melalui pelabuhan. 

Pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian karena 

menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksi sedangkan 

secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas publik dimana di dalamnya berlangsung 

interaksi antar pengguna (masyarakat) termasuk interaksi yang terjadi karena 

aktivitas perekonomian. Secara lebih luas, pelabuhan merupakan titik simpul pusat 

hubungan (central) dari suatu daerah pendukung (hinterland) dan penghubung 

dengan daerah diluarnya. Secara umum pelabuhan memiliki fungsi sebagai link, 

interface, dan gateway. Dimana pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu negara, 

dimana setiap kapal yang berkunjung harus mematuhi peraturan dan prosedur yang 

berlaku di daerah dimana pelabuhan tersebut berada. Selain itu, penelitian ini juga 

akan melihat konektivitas dari sistem transportasi darat dengan sistem transportasi 

maritim dalam mendukung pengembangan wilayah Pulau Sumatera. Oleh sebab itu, 

penelitian ini akan mengkaji peranan sistem transportasi maritim dalam mendukung 

pengembangan wilayah Pulau Sumatera. 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Wilayah membutuhkan wilayah lainnya untuk berkembang (Sullivan, 

2008). Dengan adanya interaksi antar wilayah akan menghasilkan spesialisasi, 

pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan berujung pada pengembangan wilayah (Ibad, 

2016). Dengan adanya spesialiasasi dan efisiensi dari interaksi antar wilayah 

menimbulkan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang 

terjadi adalah pergerakan barang atau ekspor dan impor barang dari suatu wilayah 

ke wilayah lain, maka wilayah tersebut akan terjadi transaksi ekonomi. Semakin 

besar transaksi ekonomi atau interaksi terjadi antarwilayah secara merata, maka 

pembangunan wilayah akan semakin baik dan gap disparitas antarwilayah 

menurun. Pulau Sumatera sebagai pulau terbesar kedua dengan pembangunan 

wilayah yang sangat tinggi, tetapi pembangunan masih terkonsentrasi tersebut perlu 

dilihat tingkat konektivitas maritim antarwilayah di Pulau Sumatera. Mengingat 

masih sangat jelas besarnya disparitas pembangunan wilayah antara sumatera 

bagian timur dengan sumatera bagian barat yang dibatasi oleh pegunungan/bukit 

barisan. Dalam pembangunan wilayah secara maritim sangat berkaitan erat dengan 

keterhubungan dengan simpul pergerakan transportasi darat, sehingga perlu adanya 

konektivitas sistem transportasi darat dengan sistem transportasi maritim dalam 

mendukung pengembangan wilayah pulau Sumatera. 

Pulau Sumatera didukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai 

kawasan metropolitan sentral aktivitas dan memiliki potensi sumber daya yang 

melimpah yang tersebar di seluruh provinsi sebagai sentra produksi, pengolahan 

hasil bumi, dan lumbung energi nasional dengan kegiatan ekonomi utama kelapa 

sawit, karet, batubara, perkapalan, besi baja (mineral), akan menimbulkan 

konektivitas maritim antarwilayah (interaksi antarwilayah) dan terbentuk arus 

pergerakan barang pada pelabuhan di Pulau Sumatera baik itu interaksi skala di 

dalam Pulau Sumatera, skala nasional dengan pelabuhan diluar Pulau Sumatera, 

dan skala internasional dengan pelabuhan negara asing. Dengan adanya interaksi 

antar pelabuhan atau konektivitas maritim di Pulau Sumatera, maka akan 

menimbulkan potensi ruang sekitar pelabuhan dan keterkaitan logistik 

antarwilayah, apabila terjadi secara merata, akan terbentuk pemerataan 

pengembangan wilayah. Sebaliknya jika tidak terjadi secara merata, maka tidak 
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terjadi pemerataan pengembangan wilayah. Dengan begitu dalam penelitian ini 

berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana peran sistem 

transportasi maritim dalam mendukung pengembangan wilayah Pulau 

Sumatera?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran sistem transportasi 

maritim dalam mendukung pengembangan wilayah Pulau Sumatera. Dalam 

mencapai tujuan tersebut, diperlukan sasaran penelitian sebagai berikut: 

1. Teridentifikasi sebaran dan besaran potensi/pergerakan sumberdaya/ 

barang di Pulau Sumatera. 

2. Teridentifikasi konektivitas maritim dan pola perjalanan barang/ 

komoditas baik dalam negeri maupun luar negeri serta tipologi pelabuhan 

di Pulau Sumatera. 

3. Teridentifikasi konektivitas sistem transportasi darat dengan sistem 

transportasi maritim dalam mendukung pengembangan wilayah Pulau 

Sumatera. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitiaan ini terbagi menjadi 

pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

 

 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan spasial, 

kuantitatif dan deskriptif, dimana ketiga pendekatan tersebut saling memberikan 

mendukung dalam menggambarkan dan mengekstrapolasi permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan spasial dilakukan untuk menggambarkan 

secara spasial, dimana digunakan untuk memetakan sebaran potensi sumber daya 
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di Pulau Sumatera. Lalu pendekatan kuantitatif dilakukan pengolahan data, yaitu: 

bersumber dari data kuantitatif dan dianalisis secara kuantitatif. Dalam penelitian 

ini sumber data dan analisis dilakukan untuk menilai sektor basis, tingkat 

aksesibilitas wilayah, dan tingkat konektivitas maritim antar pelabuhan di Pulau 

Sumatera. Kemudian pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan suatu 

kondisi dari fenomena yang terjadi dari data, dalam penelitian ini konektivitas 

sistem transportasi darat dengan sistem transportasi maritim dalam mendukung 

pengembangan wilayah Pulau Sumatera. Selain itu, penelitian ini menggunakan 

jenis data dan analisis kuantitatif. 

 

 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

sekunder. Pengumpulan data sekunder dari penelitian ini melalui studi literatur 

untuk mengetahui peran sistem transportasi maritim dalam mendukung 

pengembangan wilayah pulau Sumatera dan Nasional. Pengumpulan data sekunder 

juga dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting sistem transportasi maritim di 

Pulau Sumatera. Dalam mendapatkan data tersebut melalui survei instansional pada 

beberapa lembaga dan instansi terkait. Data yang dikumpulkan dari metode ini 

adalah data sekunder yang berupa dokumen-dokumen resmi baik yang 

dipublikasikan secara luas ataupun terbatas, yaitu jumlah pelabuhan, asal tujuan 

barang/komoditas Pulau Sumatera, bongkar muat barang tiap perlabuhan, ekspor 

impor barang tiap pelabuhan, PDRB Pulau Sumatera, potensi sumber daya Pulau 

Sumatera, panjang jalan, kebijakan sistem transportasi darat, dan kebijakan sistem 

transportasi laut. Adapun instansi terkait yang menjadi sumber data sekunder adalah 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik Nasional, dan 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 

Potensi sumber daya di Pulau Sumatera sangat besar, dimana dalam 

penelitian ini potensi sumber daya yang dimaksud mengacu pada RPJMN Buku III 

2015-2019 bagian pengembangan wilayah Pulau Sumatera. Sehingga potensi 

sumber daya adalah sawit, karet, mineral/batubara, dan kawasan industri. Di Pulau 

Sumatera saat ini terdapat 406 pelabuhan yang terdiri dari pelabuhan utama, 
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pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, pelabuhan penyeberangan dan 

pelabuhan perikanan. Pertimbangan penulis dalam memilih objek adalah 

berdasarkan kelengkapan data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dan 

selaras dengan tujuan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini pelabuhan yang 

menjadi studi adalah pelabuhan yang melakukan aktivitas bongkar muat (logistik) 

dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan kriteria tersebut jumlah pelabuhan dalam 

penelitian ini sebanyak 86 pelabuhan yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di 

Pulau Sumatera. 

 

 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab sasaran 

penelitian meliputi analisis spasial, analisis location quotient, analisis statistik 

deskriptif, analisis sebaran perjalanan, analisis indeks aksesibilitas wilayah, analisis 

indeks konektivitas, dan analisis konten. Analisis statistik deskriptif digunakan 

disetiap sasaran dalam penelitian ini. Dimana analisis statistik deskriptif adalah 

perhitungan statistik untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik sampel 

atau populasi (Babbie, 2007). Tujuan utama dari analisis statistik deskriptif adalah 

mengungkapkan hasil dari penelitian secara jelas dan ringkas yang menggambarkan 

pengamatan awal tanpa mengorbankan informasi penting. Proses yang digunakan 

dalam analisis statistik deskriptif adalah reduksi data yang berfungsi untuk 

mengorganisasikan data dalam bentuk yang dapat dipresentasikan. Proses reduksi 

data meliputi penggunaan sejumlah kecil angka, tabel atau grafik untuk 

menyimpulkan dan membantu menyampaikan sederet angka yang lebih besar. 

Dalam penelitian ini analisis deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan potensi 

sumber daya, tipologi pelabuhan, karakteristik konektivitas maritim, dan 

konektivitas sistem transportasi darat dengan sistem transportasi maritim. Berikut 

akan dijelaskan kerangka atau alur analisis setiap sasaran penelitian dalam 

penelitian ini. 

a) Kerangka metodologi analisis penentuan besaran dan sebaran potensi 

sumber daya di Pulau Sumatera 
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Dalam penentuan besaran dan sebaran potensi sumber daya di Pulau 

Sumatera dilakukan melalui beberapa tahapan analisis. Pertama, melakukan 

analisis konten dari dokumen RPJMN Buku III. Analisis konten merupakan suatu 

metode menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid 

dari teks (Weber, 1994 dalam Olifia, 2012). Analisis konten ini dilakukan terkait 

kebijakan simpul-simpul potensi sumber daya Pulau Sumatera dalam dokumen 

RPJMN Buku III 2015-2019 sebagai acuan dalam penentuan jenis komoditas yang 

akan di analisis dalam penelitian ini. Kedua, penentuan besaran potensi sumber 

daya eksisting di Pulau Sumatera, dilihat dari besaran produktivitas komoditas di 

Pulau Sumatera. Dimana produktivitas komoditas merupakan besaran/jumlah 

produksi komoditas dibagi dengan luas area komoditas pada suatu wilayah. 

Komoditas yang dihitung produktivitasnya adalah komoditas kelapa sawit dan 

karet, sedangkan untuk komoditas batubara dilihat dari besaran produksi dan 

cadangan dari komoditas tersebut, karena tidak tersedia luasan dari komoditas 

batubara tersebut. Berikut adalah cara menghitung produktivitas suatu komoditas. 

 

Produktivitas Komoditas =
Jumlah Produksi Komoditas (Ton)

Luas Lahan Komoditas (Ha)
 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 

 

Setelah diperoleh produktivitas komoditas, dilakukan klasifikasi untuk 

melihat wilayah-wilayah yang memiliki produktivitas komoditas mulai dari 

produktivitas sangat rendah sampai produktivitas komoditas sangat tinggi. 

Klasifikasi produktivitas dibagi menjadi 5 (lima) klasifikasi, yaitu: produktivitas 

komoditas sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dalam 

membuat klasifikasi tersebut, peneliti menggunakan metode klasifikasi equal 

interval pada ArcGIS 10.3. Berikut adalah rumus perhitungan metode klasifikasi 

equal interval. 

 

Range Data =
Nilai Maksimum − Nilai Minimum 

Jumlah Kelas
 

Sumber: Crisana, 2014 

(2) 

(1) 
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TABEL I.1  

KLASIFIKASI 
 

No Kelas Selisih Interval 

1 Sangat Rendah Nilai minimum + Range data = R1 Nilai minimum < R1 

2 Rendah R1 + Range data = R2 R1 < R2 

3 Sedang R2 + Range data = R3 R2 < R3 

4 Tinggi R3 + Range data = R4 R3 < R4 

5 Sangat Tinggi R4 + Range data = Nilai maksimum R4 < Nilai maksimum 

Sumber: Crisana, 2014 

 

Kemudian setelah dilakukan klasifikasi, data tersebut di input kedalam 

data spasial masing-masing komoditas menggunakan tools join and relates pada 

software ArcGIS 10.3. Selain itu, dalam pengklasifikasian data tersebut dapat juga 

dilakukan dalam software ArcGIS 10.3 tersebut. Ketiga, melakukan analisis spasial 

atau pemetaan besaran dan sebaran potensi sumber daya eksisting yang hasil 

klasifikasi tersebut. Analisis spasial digunakan untuk menggambarkan atau 

memvisualkan data secara spasial dengan memiliki georefrensing sesuai lokasi. 

Dalam hal ini, memetakan persebaran potensi sumber daya eksisting Pulau 

Sumatera. Selain itu juga, data luas area, produksi, dan produktivitas setiap 

komoditas di input ke dalam software Power BI Desktop untuk menggambarkan 

data secara grafis di Pulau Sumatera per provinsi. Keempat, melakukan analisis 

Location Quotient pada sektor-sektor dalam PDRB sebagai analisis pendukung 

untuk melihat sektor basis wilayah.  Analisis Location Quotient didasarkan pada 

teori basis ekonomi yang fungsinya untuk menentukan sektor ekonomi basis dan 

non-basis. Jika sektor ekonomi basis maka sektor kegiatan ekonomi tersebut 

melayani kegiatan ekonomi baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu 

sendiri. Daerah sektor ekonomi basis tersebut menghasilkan pendapatan bagi 

daerah. Berikut ini formula dari analisis Location Quotient. 

 

 
Sumber: Sjafrizal, 2016 

𝐿𝑄 =

𝑌𝑖
𝑌𝑡

⁄

𝑁𝑖
𝑁𝑡

⁄
 

 

(3) 
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Keterangan: 

Yi  : Jumlah PDRB Per sektor (t) di Provinsi 

Yt  : Jumlah PDRB di Provinsi 

Ni  : Jumlah PDRB Per sektor (t) di Nasional 

Nt  : Jumlah PDRB di Nasional 

 

Kelima, melakukan overlay secara spasial dari ketiga analisis di atas untuk 

menentukan simpul persebaran potensi sumber daya Pulau Sumatera. Berikut 

adalah alur analisis dalam penentuan simpul potensi sumber daya Pulau Sumatera 

pada penelitian ini. 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 

 

GAMBAR 1.2 

KERANGKA PENENTUAN SIMPUL POTENSI SUMBER DAYA PULAU SUMATERA 

 

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen 

dalam menentukan simpul persebaran potensi sumber daya Pulau Sumatera dalam 

penelitian ini sebagai input data analisis kebijakan RPJMN Buku III 2015-2019 

yang berupa simpul-simpul komoditas, data hasil analisis besaran dan sebaran 

potensi kondisi eksisting sumber daya Pulau Sumatera tahun 2017, dan hasil 

analisis Location Quotient sebagai komplementer atau justifikasi ekonomi makro 

wilayah. Ketiga elemen tersebut dilakukan analisis overlay secara spasial 

menggunakan aplikasi ArcGIS 10.3, sehingga diperoleh peta persebaran simpul-

simpul potensial sumber daya Pulau Sumatera. 
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b) Kerangka metodologi analisis penentuan pola perjalanan 

barang/komoditas (dalam negeri dan luar negeri), konektivitas maritim, 

dan tipologi pelabuhan di Pulau Sumatera 

Dalam kerangka metodologi ini dilakukan beberapa tahapan analisis. 

Untuk menggambarkan pola perjalanan barang/komoditas baik dalam negeri 

maupun luar negeri dari pelabuhan-pelabuhan Pulau Sumatera ke pelabuhan 

lainnya ataupun sebaliknya menggunakan analisis sebaran perjalanan. Analisis 

sebaran perjalanan digunakan untuk menganalisa data distribusi pergerakan barang 

via laut. Analisis distribusi perjalanan akan menghasilkan desire line untuk 

pergerakan barang via laut. Analisis distribusi barang via laut merupakan 

pergerakan barang antarpelabuhan di Pulau Sumatera dalam menggambarkan 

keterkaitan atau interaksi antarwilayah. Hasil dari analisis ini adalah peta desire line 

pergerakan barang laut menggunakan software ArcGIS 10.3 dan grafik kekuatan 

interaksi (force graph) menggunakan software Power BI Desktop. Software Power 

BI Desktop merupakan software intelligence bisnis yang dapat mengolah data lebih 

rinci dan menampilkan grafis dengan interaktif. Selain itu, dalam software tersebut 

juga terkoneksi dengan beberapa analisis jaringan dan lain sebagainya yang dapat 

dimanfaatkan, salah satunya analisis force graph untuk menggambarkan besaran 

dan arah interaksi suatu wilayah. 

Tahap selanjutnya adalah analisis indeks konektivitas maritim. Analisis 

indeks konektivitas maritim merupakan analisis untuk mengetahui seberapa baik 

jaringan transportasi maritim dalam menghubungkan titik-titik tujuan (Ewing, 1996 

dalam Litman, 2015). Indeks konektivitas dalam penelitian ini dihitung dengan 

membagi jumlah link yang terkoneksi dikali muatan pergerakan barang link dibagi 

dengan jumlah node dan jumlah jarak antar-node. Berikut adalah rumus indeks 

konektivitas: 

 

𝐶𝐼𝑘 =  
∑ (𝑎 × 𝑞𝑘𝑛) × 𝑙𝑖

𝑛
𝑖=0

(∑ (𝑎 ×  𝑑𝑘𝑛))𝐿𝑛
𝑖=0

 

Sumber: Oxera, 2010 

Keterangan: 

𝐶𝐼𝑘 = Indeks Konektivitas node k 

(4) 
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𝑎  = 0 atau 1 keberadaan pergerakan/link 

𝑞𝑘𝑛  = Pergerakan Barang dari node k ke node n 

𝑑𝑘𝑛  = Jarak dari node k ke node n 

𝑙𝑖  = Jumlah node yang terhubung 

𝐿  = Jumlah node 

 

Peneliti dalam mendapatkan jarak atau panjang rute antarpelabuhan dari 

pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan menggunakan website marinetraffic.com. 

Setelah melakukan perhitungan indeks konektivitas maritim pelabuhan-pelabuhan 

di Pulau Sumatera, indeks konektivitas maritim tersebut di input kedalam data 

spasial pelabuhan untuk dilakukan pemetaan secara spasial dan indeks konektivitas 

maritimnya diklasifikasikan untuk menggambarkan pelabuhan-pelabuhan yang 

memiliki indeks konektivitas maritim yang sangat rendah sampai sangat tinggi. 

Selanjutnya dilakukan analisis tipologi pelabuhan. Tipologi pelabuhan merupakan 

suatu karakteristik atau ciri khas yang dimiliki oleh pelabuhan. Untuk karakteristik 

pelabuhan Pulau Sumatera dibagi menjadi 3 (tiga) tipologi, yaitu: 

• Tipologi pelabuhan ditinjau dari total aktivitas bongkar muat dan frekuensi 

pelabuhan. 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
 

GAMBAR 1.3  

KUADRAN TIPOLOGI PELABUHAN BERDASARKAN TOTAL AKTIVITAS 

BONGKAR MUAT DAN FREKUENSI PELABUHAN 
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• Tipologi pelabuhan ditinjau dari supply (muat) dikurang dengan demand 

(bongkar) dan frekuensi pelabuhan. 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
 

GAMBAR 1.4  

KUADRAN TIPOLOGI PELABUHAN BERDASARKAN SUPPLY (MUAT) – 

DEMAND (BONGKAR) DAN FREKUENSI PELABUHAN 

 

• Tipologi pelabuhan ditinjau dari ekspor impor pelabuhan dan frekuensi 

kapal baik masuk maupun keluar pelabuhan. 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 

 

GAMBAR 1.5  

KUADRAN TIPOLOGI PELABUHAN BERDASARKAN EKSPOR IMPOR DAN 

FREKUENSI PELABUHAN 
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c) Kerangka metodologi analisis penentuan konektivitas/keterhubungan 

sistem transportasi darat dengan sistem transportasi maritim dalam 

mendukung pengembangan wilayah Pulau Sumatera 

Dalam penentuan keterhubungan atau kenektivitas antara sistem 

transportasi darat dengan sistem transportasi maritim berperan dalam mendukung 

pengembangan wilayah Pulau Sumatera dilakukan beberapa analisis, yaitu: analisis 

indeks aksesibilitas wilayah, dan analisis konten. Analisis indeks aksesbilitas 

merupakan suatu kegiatan menghitung panjang jalan dibagi kilometer persegi 

wilayah. Analisis indeks aksesibilitas menunjukkan ukuran kemudahan suatu 

wilayah untuk dapat diakses (Black, 1981). Analisis indeks aksesibilitas wilayah 

dalam lingkup provinsi untuk melihat tingkat aksesibilitas suatu wilayah 

menggunakan panjang jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera 

tidak sampai melihat jumlah jalan yang terkoneksi atau terhubung dengan 

pelabuhan dalam perhitungan indeks aksesibilitas wilayah tersebut. Indeks 

aksesibilitas wilayah dan hirarki jaringan transportasi darat yang terhubung ini akan 

menjadi indikator dalam melihat keterhubungan transportasi darat dengan 

transportasi maritim. Dalam penelitian ini, aksesibilitas didekati dengan indeks 

aksesibilitas wilayah di suatu wilayah yang terdiri dari Panjang jalan nasinal dibagi 

luas wilayah, panjang jalan provinsi dibagi luas wilayah, panjang jalan kabupaten 

dibagi luas wilayah, dan panjang jalan desa dibagi luas wilayah. Dalam penelitian 

Ibad (2017) menjelaskan bahwa pembobotan masing-masing kelas jalan 

berdasarkan lebar minimum jalan pada PP No. 34 tahun 2006 tentang jalan sebagai 

berikut. 

 

𝐼𝐴𝑊𝑖𝑡 =  
(1,1)𝐿𝑖𝑡𝑁𝑎𝑠 + (9,5)𝐿𝑖𝑡𝑃𝑟𝑜𝑣 + (7,5)𝐿𝑖𝑡𝐾𝑎𝑏𝐾𝑜𝑡𝑎 + (6,5)𝐿𝑖𝑡𝐷𝑒𝑠𝑎  

𝐴𝑖𝑡
 

Sumber: Ibad, 2017 

Keterangan: 

𝐼𝐴𝑊𝑖𝑡 = Indeks Aksesibilitas Wilayah pada Provinsi i pada tahun t 

𝐿𝑖𝑡𝑁𝑎𝑠  = Panjang jalan kelas nasional pada provinsi i pada tahun t (km) 

𝐿𝑖𝑡𝑃𝑟𝑜𝑣  = Panjang jalan kelas provinsi pada provinsi i pada tahun t (km) 

(5) 



16 

 

 

𝐿𝑖𝑡𝐾𝑎𝑏  = Panjang jalan kelas kabupaten pada provinsi i pada tahun t (km) 

𝐿𝑖𝑡𝐷𝑒𝑠𝑎  = Panjang jalan kelas desa pada provinsi i pada tahun t (km) 

𝐴𝑖𝑡  = Luas wilayah pada provinsi i pada tahun t (Km2) 

 

Setelah diperoleh indeks aksesibilitas wilayah dari panjang jalan, 

selanjutnya dilakukan analisis konten. Analisis konten dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan menarik kesimpulan dari hal-hal penting dalam literatur dan 

studi terdahulu mengenai keterhubungan/konektivitas antara sistem transportasi 

darat dengan sistem transportasi maritim Pulau Sumatera. Analisis ini akan 

mengidentifikasi dari lokasi sebaran simpul potensi menuju pelabuhan. Selain itu 

juga, dilakukan analisis spasial dengan melihat satu per satu simpul potensial 

komoditas yang ada di overlay dengan jaringan transportasi darat seperti jaringan 

jalan nasional, provinsi, kabupaten, lokal/desa, jalan tol, dan jaringan kereta api 

yang menuju pelabuhan. Apabila simpul potensial komoditas tersebut saat overlay 

di ArcGIS 10.3 didukung dengan jaringan transportasi darat akan dilakukan 

checklist untuk menunjukkan dukungan/keterhubungan infrastruktur jaringan 

transportasi darat dari simpul potensial komoditas menuju pelabuhan. 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 

 

GAMBAR 1.6  

KERANGKA PENENTUAN KETERHUBUNGAN KONEKTIVITAS MARITIM 

DENGAN KONEKTIVITAS DARAT 
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Setelah itu, dilihat tingkat aksesibilitas wilayah dan tingkat konektivitas 

maritimnya. Dalam mengukur tingkat aksesibilitas wilayah, peneliti hanya 

menggunakan parameter panjang jalan nasional, provinsi, kabupaten, lokal/desa 

pada wilayah tersebut, tidak melihat kondisi atau geometri jalan atau jumlah akses 

dari simpul potensial komoditas menuju pelabuhan tersebut. Sedangkan untuk 

konektivitas maritim, peneliti menggunakan data jumlah bongkar muat pelabuhan, 

jumlah link yang terhubung dengan pelabuhan, jarak antar pelabuhan menggunakan 

marinetraffic.com untuk mendapatkan jarak antarpelabuhan berdasarkan rute kapal, 

dan jumlah total pelabuhan. Metode menggunakan marinetraffic.com tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan jarak real antarpelabuhan satu dengan pelabuhan 

lainnya sebagai basis data pembagi dalam perhitungan indeks konektivitas maritim 

pelabuhan di Pulau Sumatera. 

Dari data tersebut, dilakukan analisis konektivitas maritim sesuai dengan 

formula indeks konektivitas maritim pada formula 4 di atas. Setelah didapatkan 

indeks aksesibilitas wilayah dan indeks konektivitas maritim pelabuhan di Pulau 

Sumatera, kedua data tersebut dibandingkan sebagai dasar dalam memberikan 

kebijakan. Selain dari kedua data tersebut, juga dilihat keterhubungannya dengan 

sentra industri pengolahan sebagai hilirisasi industrial komoditas dan besaran 

supply maupun demand dari pelabuhan. Sehingga keseluruhan data tersebut 

dilakukan overlay dan didapatkan hasil peta dan tabel keterhubungan transportasi 

darat dengan transportasi maritim di Pulau Sumatera yang akan menggambarkan 

secara keseluruhan peran dari transportasi maritim dalam mendukung 

pengembangan wilayah di Pulau Sumatera. Dalam proses overlay tersebut 

dilakukan cross data antara transportasi maritim dengan transportasi darat secara 

spasial untuk pengambilan kebijakan pengembangan wilayah di Pulau Sumatera. 

Kaitan antara sasaran, metode pengumpulan data dan metode analisis data dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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 TABEL I.2  

METODE PENELITIAN 

Sasaran 

Masukan 

Metode Analisis Data Keluaran 
Kebutuhan Data 

Metode Pengumpulan 

Data 

Teridentifikasi sebaran dan 

besaran potensi / pergerakan 

sumberdaya / barang di Pulau 

Sumatera 

• Persebaran potensi sumber daya 

Pulau Sumatera 

• PDRB per provinsi di Pulau 

Sumatera 

Pengumpulan Data 

Sekunder 

• Analisis deskriptif 

• Analisis konten 

• Analisis spasial 

• Analisis location 

quotient 

• Persebaran potensi 

sumber daya 

• Sektor basis 

Teridentifikasi konektivitas 

maritim dan pola perjalanan 

barang / komoditas baik dalam 

negeri maupun luar negeri serta 

tipologi pelabuhan di Pulau 

Sumatera 

• Bongkar muat barang di Pulau 

Sumatera (pelabuhan) 

• Matriks asal-tujuan barang di 

Pulau Sumatera (pelabuhan) 

Pengumpulan Data 

Sekunder 

• Analisis deskriptif 

• Analisis sebaran 

perjalanan 

• Analisis indeks 

konektivitas 

• Pola pergerakan barang 

• Konektivitas maritime 

• Tipologi pelabuhan 
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Lanjutan Tabel I.2 

Sasaran 

Masukan 

Metode Analisis Data Keluaran 
Kebutuhan Data 

Metode Pengumpulan 

Data 

Teridentifikasi konektivitas 

sistem transportasi darat dengan 

sistem transportasi maritim dalam 

mendukung pengembangan 

wilayah Pulau Sumatera 

• Persebaran potensi sumber daya 

Pulau Sumatera 

• Panjang jalan nasional, provinsi, 

dan kabupaten 

• Kebijakan transportasi darat dan 

maritim 

• Rencana induk transportasi 

nasional 

• Sistem logistik nasional 

• Bongkar muat barang di Pulau 

Sumatera (pelabuhan) 

• Matriks asal-tujuan barang di 

Pulau Sumatera (pelabuhan) 

Pengumpulan Data 

Sekunder 

• Analisis deskriptif 

• Analisis indeks 

aksesibilitas wilayah 

• Analisis konten 

• Keterhubungan sistem 

transportasi darat dengan 

sistem transportasi 

maritim dalam 

mendukung 

pengembangan wilayah 

Pulau Sumatera 

Sumber: Hasil Analisis, 2019
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup wilayah, ruang lingkup 

waktu dan materi. Penjelasan lebih rinci mengenai ruang lingkup penelitian 

dijelaskan pada sub-bab berikut. 

 

 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah yang menjadi fokus penelitian ini adalah wilayah 

Pulau Sumatera, yaitu: terdapat 10 provinsi yang menjadi objek wilayah studi. 

Dimana 10 provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, 

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, 

Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, dan Provinsi Lampung. Berikut adalah gambaran wilayah studi dalam 

penelitian ini. 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 

 

GAMBAR 1.7  

PETA WILAYAH STUDI 
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 Ruang Lingkup Waktu dan Materi 

Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah arus pergerakan 

barang/komoditas dan konektivitas maritim tahun 2018 di Pulau Sumatera. Lalu 

untuk data sebaran dan potensi sumber daya di Pulau Sumatera tahun 2017, dan 

kebijakan konektivitas sistem transportasi darat dengan sistem transportasi maritim. 

Sedangkan lingkup materi sebagai batasan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

• Sebaran dan potensi sumber daya yang dimaksud adalah besaran sumber 

daya yang dimiliki Pulau Sumatera dilihat dari produktivitas, sedangkan 

untuk produksi, dan luas areal komoditas sebagai data pendukung, 

sehingga menjadi komoditas unggulan/sektor basis tiap provinsi dalam 

mendukung pengembangan ekonomi wilayah di Pulau Sumatera dimana 

potensi sumber daya ini mengacu pada RPJMN Buku III 2015-2019 

bagian pengembangan wilayah Pulau Sumatera dan sumber daya yang 

dimaksud adalah sumber daya kelapa sawit, karet, mineral/batubara, dan 

kawasan industri. 

• Arus pergerakan barang yang dimaksud adalah pergerakan barang 

antarpelabuhan di dalam Pulau Sumatera, antarpelabuhan di Indonesia, 

dan antara pelabuhan di Pulau Sumatera dengan negara-negara di dunia. 

Termasuk didalamnya adalah bongkar muat, impor-ekspor dalam dan luar 

negeri di Pulau Sumatera. 

• Konektivitas maritim yang dimaksud adalah interaksi antarpelabuhan dan 

sebaran pergerakan, sehingga terbentuk pola pergerakan, potensi ruang 

dan keterkaitan logistik antar pelabuhan di Pulau Sumatera. Termasuk di 

dalamnya adalah asal tujuan barang antar pelabuhan di Pulau Sumatera. 

Namun dalam penelitian ini tidak memperhitungkan biaya transportasi dan 

lama waktu pergerakan (Oxera, 2010). 

• Indeks aksesibilitas wilayah dalam penelitian ini hanya dilihat dari panjang 

jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan lokal/desa pada suatu wilayah, 

tidak dilihat dari kondisi jalan/kemantapan jalan dan jumlah jaringan yang 

menghubungkan simpul potensial sumber daya menuju pelabuhan. 
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• Konektivitas sistem transportasi darat dengan sistem transportasi maritim 

yang dimaksud adalah keterhubungan antara sistem transportasi darat 

dengan sistem transportasi maritim. Selain itu juga dilihat dari 

keterhubungan antara simpul potensial sumber daya menuju pelabuhan 

dan aksesibilitas wilayah. Dengan adanya keterhubungan dapat men-

dukung tingkat konektivitas distribusi logistik dari laut ke simpul-simpul 

ekonomi atau sebaliknya, sehingga konektivitas sistem transportasi darat 

dengan sistem transportasi maritim dapat mendukung pengembangan 

wilayah di Pulau Sumatera. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Sistem transportasi maritim diharapkan dapat memberikan informasi 

besaran potensi sumber daya, pola perjalanan barang/komoditas dan konektivitas 

sistem transportasi darat dengan sistem transportasi maritim dalam mendukung 

pengembangan wilayah di Pulau Sumatera secara akurat dan dapat digunakan 

sebagai acuan dalam menentukan arah pengembangan Pulau Sumatera. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat berupa penambahan 

pengetahuan tentang peran sistem transportasi maritim dalam mendukung 

pengembangan wilayah di Pulau Sumatera. 

 

1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan sasaran 

yang akan dicapai, secara garis besar kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

dilihat secara rinci pada Gambar 1.8. 
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Sumber: Hasil Analisis, 2019 

 

GAMBAR 1.8  

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN 

 

1.8 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian terbagi ke dalam 5 (lima) bab. 

Pembagian tersebut adalah sebagai berikut. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan bahasan awal terkait hal-hal yang mendasari 

penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

sasaran penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup penelitian dan 

manfaat penelitian. Pada bab ini juga disertakan kerangka pemikiran 

penelitian sebagai kerangka proses penelitian dan sistematika penulisan 

yang menunjukkan alur penulisan dalam penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan kajian pustaka yang dipergunakan dalam 

penelitian. Kajian pustaka meliputi sistem transportasi secara umum, 

sistem transportasi maritim dan konektivitas maritim, sistem pelabuhan 

dan logistik, peran transportasi maritim dalam pengembangan wilayah, 

metode analisis indeks konektivitas, metode analisis sebaran 

perjalanan, dan penelitian terdahulu. 

BAB III GAMBARAN WILAYAH STUDI 

Pada bab ini dijelaskan gambaran wilayah studi dalam penelitian. 

Gambaran wilayah studi meliputi: gambaran umum administrasi 

wilayah Pulau Sumatera, karakteristik ekonomi Pulau Sumatera, dan 

jumlah pelabuhan dan bongkar muat pelabuhan Pulau Sumatera. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini analisis dan pembahasan menjelaskan tentang sebaran dan 

besaran potensi sumber daya Pulau Sumatera, pola perjalanan barang 

dan konektivitas maritim serta tipologi pelabuhan Pulau Sumatera, 

kenektivitas sistem transportasi darat dengan sistem transportasi 

maritim dalam mendukung pengembangan wilayah Pulau Sumatera. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini dijelaskan temuan dalam penelitian, kesimpulan studi, 

rekomendasi studi secara keseluruhan, keterbatasan studi, dan saran 

untuk penelitian lanjutan. 


