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BAB I  

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang pengambilan topok 

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelititian, ruang lingkup 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perkotaan merupakan perubahan yang dialami oleh daerah 

perkotaan yang mencakup semua aspek kehidupan baik aspek sosial, ekonomi, 

lingkungan dan budaya (Hidayat, 2018). Perkembangan daerah perkotaan tidak 

dapat dihindari, secara sederhana bisa dilihat dari peningkatan jumlah penduduk. 

Sebagaimana diprediksi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan bahwa lima 

milyar orang akan tinggal di perkotaan pada tahun 2030 (SDGs, 2015). 

Meningkatnya jumlah penduduk sejalan dengan peningkatan kegiatan di daerah 

tersebut, sehingga juga berdampak kepada peningkatan kebutuhan ruang sebagai 

wadah bagi kegiatan tersebut (Giyarsih, 2001). 

Peningkatan kegiatan membuat kebutuhan ruang untuk permukiman di 

pusat kota terbatas, sehingga lama-kelamaan daerah tersebut tidak mampu 

menampung kegiatan penduduknya (Hidayat, 2018). Dimana kebutuhan akan ruang 

meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Ketersediaan ruang yang 

tetap dan terbatas menimbulkan permasalahan bagi daerah perkotaan dimana 

kebutuhan akan ruang meningkat namun ruang yang tersedia terbatas (Hantono, 

Sidabutar, & Hanafiah, 2018).  Ruang yang terbatas mengakibatkan ekspansi ke 

daerah pinggiran atau wilayah peri urban (WPU) yang berpotensi untuk memenuhi 

kebutuhan ruang daerah perkotaan.  

Daerah pinggiran kota adalah suatu daerah yang juga dikenal sebagai 

daerah “urban fringe” atau daerah “peri-urban” merupakan daerah yang 

memerlukan perhatian serius karena pentingnya daerah tersebut terhadap 

kehidupan bagi penduduk desa maupun kota dimasa yang akan datang (Yunus, 
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2008). WPU berperan penting dalam perkembangan penduduk dimasa yang akan 

datang yang memiliki dua sisi berbeda yaitu kekotaan dan kedesaan. Ekspansi 

wilayah pinggiran yang begitu cepat menyebabkan pertumbuhan yang semakin 

cepat. Pertumbuhan ini mengakibatkan perubahan penggunan lahan di WPU 

menjadi lahan terbangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti 

permukiman, perdagangan, jasa dan kegiatan lainnya.  

Perubahan penggunaan lahan juga mengakibatkan terjadinya 

perkembangan kegiatan masyarakat di WPU, hal ini juga berdampak terhadap 

ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perkembangan kegiatan tersebut. 

Ketersediaan infrastruktur yang berbeda-beda pada masing-masing kecamatan 

yang teridentifikasi sebagai WPU juga bisa dilihat dari tingkat pembangunan 

infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini penting untuk mendukung 

perkembangan di setiap daerah. Sebagaimana tertuang didalam Rencana Strategis 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, peran 

infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat 

seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. 

Ketersediaan infrastruktur yang berbeda-beda di setiap daerah terkendala 

dana yang diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur, 

sehingga pengembangannya dilakukan secara bertahap sesuai prioritas. Prioritas 

infrastruktur dapat dilihat dari kebutuhan daerah dan masyarakat. Pembangunan 

infrastruktur menjadi prioritas utama bagi setiap daerah guna meningkatkan 

pelayanan bagi masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah saat ini 

menjadi tanggung jawab daerah. Sebagaimana wewenang daerah untuk mengatur 

daerahnya sendiri yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk 

mengatur sistem pemerintahannya sendiri yang mencakup perencanaan 

pembangunan berdasarkan kepentingan masyarakat secara partisipatif. Adapun 

yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 

1 partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan 

aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang ini bahwa perencanaan 

pembangunan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam 
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perencanaan pembangunan sangat penting agar kebijakan yang ditetapkan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Alexander 

Abe (2002) didalam bukunya yang berjudul Perencanaan Daerah Partisipatif bahwa 

kegagalan dalam penerapan perencanaan pembangunan di lapangan disebabkan 

karena tidak terlibatnya masyarakat didalam perencanaan (Abe, 2002). Penentuan 

pembangunan infrastrukrut yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali tidak sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Pelibatan masyarkat yang hanya sebatas formalitas 

dan bahkan seringkali tidak diambil sebagai kebijakan dalam rencana pembangunan 

infrastruktur menyebabkan infrastrukur yang dibangun kurang tepat sasaran dan 

terkadang seringkali tidak sesuai dengan infrasruktur yang dibutuhkan masyarakat. 

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga 

tidak luput dari permasalahan perkotaan, perkembangan ini bisa dilihat dari 

peningkatan jumlah penduduk dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada tahun 2015 jumlah penduduk sebesar 979.287 sedangkan pada tahun 

2017 memiliki jumlah penduduk 1.015.910 jiwa yang menjadikan Kota Bandar 

Lampung sebagai Kawasan Metropolitan Bandar Lampung. Perkembangan kota ini 

juga berimbas kedaerah pinggiran kota atau WPU yang terdiri dari Kecamatan 

Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Katibung, Pesawaran, 

Gedong Tataan, Negeri Katon dan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. 

Perkembangan ini berdampak terhadap ketersediaan akan ruang baik untuk 

permukiman ataupun fasilitas publik. Perkembangan yang terjadi di WPU ini harus 

menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah karena akan merubah struktur 

ruang kota dan kawasan perkotaan dan juga merubah tatanan sosial maupun 

ekonomi masyarakat yang berada didaerah ini.  

Salah satu WPU Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Jati Agung berbatasan langsung dengan 

Kota Bandar Lampung juga terkena dampak dari perkembangan kota. Selain karena 

perkembangan Kota Bandar Lampung, percepatan pembangunan didaerah ini juga 

disebabkan oleh pembangunan perguruan tinggi negeri yaitu Institut Teknologi 

Sumatera (ITERA) dan Gerbang Tol Trans Sumatera yang menarik kegiatan baru 

ke daerah ini. Adanya kegiatan baru ini tentunya akan meningkatkan kebutuhan 

akan ruang baik untuk permukiman, perdagangan, jasa maupun sarana sosial. 
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Peningkatan kebutuhan ruang untuk kegiatan juga akan berdampak kepada 

penyediakan infrastruktur dasar untuk masyarakat. Perkembangan yang terjadi juga 

harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur mengingat fungsinya sendiri di 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 

2012 bahwa Kecamatan Jati Agung di rencanakan sebagai peruntukan kawasan 

permukiman perkotaan dan juga sebagai pusat pemerintahan provinsi. Hal ini 

membuat Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu daerah berpotensi cepat 

tumbuh. 

Sedangkan perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada saat ini 

berdasarkan  data BPS pada tahun 2013-2017 pembangunaan jalan aspal di 

Kecamatan Jati Agung hanya mengalami kenaikan sebesar 4 %, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa setiap tahunnya perkembangan pembangunan jalan aspal hanya 

sebesar 1 %. Perkembangan pembangunan jalan aspal tergolong tidak signifikan. 

Pembangunan yang tidak signifikan ini tentunya akan menyebabkan permasalahan 

dikemudian hari. Sehingga diperlukan peningkatan pembangunan infrastruktur 

untuk meminimalisir permasalahan dan memenuhi kebutuhan infrastruktur bagi 

masyarakat. 

Kebutuhan akan infrastruktur dasar harus dipenuhi untuk kelancaran 

aktifitas masyarakat. Infrastruktur dasar meliputi transportasi, energi, irigasi, air 

bersih, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan telekomunikasi. Dalam pelaksanaan 

pengembangan dan pembangunan infrastruktur akan lebih tepat jika dalam 

perencanaan pembangunan infrastruktur melibatkan masyarakat secara langsung 

untuk mengetahui prioritas kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. 

Sebagaimana amanat Undang Undang perencanaan dan pembangunan harus 

melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Pelibatan masyarakat secara aktif 

tentu akan lebih memaksimalkan hasil dari pembangunan karena masyarakatlah 

pengguna dari infrastruktur tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan diatas untuk 

mengentahui prioritas kebutuhan infrastruktur maka perlu kiranya dilakukan 

penelitian terkait penentuan prioritas pembangunan infrastruktur berbasis 

preferensi masyarakat pada Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu WPU Kota 

Bandar Lampung.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa dibutuhkan penelitian tentang prioritas pembangunan 

infrastruktur yang berbasis preferensi masyarakat untuk mengetahui prioritas 

pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, sehingga 

dapat meminimalisir permasalahan infrastruktur di WPU. Adapun permasalahan di 

WPU dari segi fisik berupa kebutuhan sarana dan prasarana yang harus disediakan 

pemerintah untuk mendukung perkembangan wilayah, sedangkan permasalahan 

dari segi sosial berupa terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat yang belum 

siap dengan adanya perkembangan wilayahnya dan untuk segi ekonomi terjadinya 

pergeseran mata pencaharian dan pendapatan yang secara tidak langsung akan 

mengubah gaya hidup masyarakat di WPU. 

Perkembangan Kota Bandar Lampung juga berimbas ke WPU 

disekitarnya.  Adapun WPU Kota Bandar Lampung terdiri dari Kecamatan Natar, 

Jati Agung, Tanjung Bintang, dan Kecamatan Merbau Mataram yang berada di 

Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Padang Cermin serta Gedong Tataan 

yang berada di Kabupaten Pesawaran. Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu 

wilayah peri urban Kota Bandar Lampung yang berbatasan langsung dengan Kota 

Bandar Lampung tentu akan mengalami perkembangan yang cukup pesat 

dibandingkan WPU lainnya. Selain perkembangan sebagai WPU beberapa 

prencanaan pengembangan disekitar kecamatan ini tentu akan mempercepat 

peningkatan kegiatan di Kecamatan Jati Agung. Adapun rencana pengembangan 

tersebut yaitu: 

1. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung 

Selatan Nomor 15 Tahun 2012 bahwa Kecamatan Jati Agung di 

rencanakan sebagai peruntukan kawasan permukiman perkotaan dan juga 

sebagai pusat pemerintahan provinsi. 

2. Terdapat gerbang tol Trans Sumatera yang berada di Kecamatan Jati 

Agung.  

3. Rencana pembangunan Kota Baru yang berlokasi di Kecamatan Jati 

Agung yang diperuntukan sebagai kawasan perkantoran pemerintah 

Provinsi Lampung, permukiman, pendidikan dan juga kawasan 
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perdagangan dan jasa serta fasilitas pelayanan publik yang diperkuat 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2013. 

4. Pembangunan perguruan tinggi negeri ITERA yang berlokasi di 

Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Tanjung bintang yang akan 

mengalami perkembangan yang pesat dan menarik aktivitas baru 

penduduk.  

Rencana pengembangan yang ada di Kecamatan Jati Agung belum 

diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang ada saat ini dimana berdasarkan 

data dari BPS untuk pembangunan jalan aspal hanya mengalami kenaikan sebesar 

4% pada tahun 2013-2017 yang mana dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

pembangunan jalan aspal hanya mengalami kenaikan sebesar 1% setiap tahunnya. 

Perkembangan pembangunan ini tergolong tidak signifikan dengan peningkatan 

kepadatan penduduk. Dimana peningkatan kepadatan penduduk pada tahun 2013-

2017 sebesar 36,53 jiwa/Km2. Selain itu ketersediaan infrastruktur dasar lainnya 

seperti infrastruktur persampahan belum ada pengelolaan maupun pengangkutan 

sampah yang melayani seluruh masyarakat. Infrastruktur dasar yang masih minim 

di daerah peri urban tentunya akan menjadi masalah dikemudian hari. Untuk itu 

perlu dilakukan perencanaan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan 

infrastruktur dasar masyarakat. 

Pengembangan Kecamatan Jati Agung sebagai pusat pemerintahan dan 

juga sebagai peruntukan kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Lampung 

Selatan menjadikan Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu daerah berpotensi 

cepat tumbuh, maka perlu penyediaan infrastruktur dasar untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Mengingat perkembangan yang akan terjadi di Kecamatan 

Jati Agung agar tidak terjadi permasalahan infrastruktur dikemudian hari maka 

diperlukan perencanaan dan pembangunan yang memperhatikan preferensi 

masyarakat. Karena masyarakat sebagai pengguna dan pemakai dari 

infrastrukturlah yang akan lebih tahu infrastruktur apa yang dibutuhkan untuk 

daerahnya. Jika perencanaan pembangunan infrastruktur tidak memperhatikan 

kebutuhan yang diperlukan masyarakat maka hasil dari pembangunan tersebut tidak 

sepenuhnya akan tepat sasaran. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan selama ini 

hanya sebatas formalitas saja sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi. Jika 
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pelibatan masyarakat hanya sebatas formalitas tentu hal ini akan menimbulkan 

permasalahan dimana infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Pelibatan masyarakat sebagai pengguna dari infrastruktur 

yang dibangun tentu akan lebih meningkatkan nilai guna dan manfaat dari 

infrastruktur yang dibangun dan akan membantu memperlancar kegiatan 

masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang belum signifikan di Kecamatan Jati 

Agung harusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk segera 

melakukan pembangunan sebagaimana fungsinya yang direncanakan sebagai 

permukiman perkotaan yang seharusnya didukung oleh infrastruktur yang 

memadai.   

Sehingga diperlukan penelitian terkait penentuan prioritas pembangunan 

infrastruktur yang memperhatikan preferensi masyarakat agar pembangunan yang 

dilakukan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya untuk memperjelas 

dan mempertajam penelitian ini serta lebih fokus pada permasalahan yang diteliti, 

maka di peroleh pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

“Bagaimana Penentuan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Berbasis 

Preferensi Masyarakat pada Kecamatan Jati Agung sebagai Salah Satu 

Wilayah Peri Urban Kota Bandar Lampung?”. 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat disimpulkan tujuan dari studi ini yaitu untuk mengetahui 

prioritas pembangunan infrastruktur berbasis preferensi masyarakat pada 

Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu wilayah peri urban Kota Bandar 

Lampung. Untuk mencapai tujuan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai 

adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi kondisi eksisting infrastruktur Kecamatan Jati Agung sebagai 

salah satu wilayah peri urban Kota Bandar Lampung. 

2. Identifikasi Rencana dan Perkembangan Pembangunan Infrastruktur 

Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu wilayah peri urban Kota Bandar 

Lampung.  
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3. Analisis prioritas kebutuhan pembangunan infrastruktur Kecamatan Jati 

Agung sebagai salah satu wilayah peri urban Kota Bandar Lampung. 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup studi dalam penelitin ini melingkupi ruang lingkup materi 

dan ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup studi membatasi ruang dan konteks yang 

di jelaskan sebagai dasar asumsi dalam studi yang dilakukan. 

1.4.1 Ruang Lingkup Materi 

Dalam penelitian ini materi yang akan menjadi batasan adalah prioritas 

pembangunan infrastruktur di WPU Kota Bandar Lampung berdasarkan preferensi 

masyarakat. Secara spesifik penelitian ini lebih berfokus kepada 10 infrastruktur 

prioritas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016  atas Perubahan 

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan 

Infrastruktur Prioritas yaitu infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum, 

air limbah, persampahan, telekomunikasi, dan informatika, ketenagalistrikan, 

fasilitas pendidikan dan kesehatan. Untuk menentukan penilaian prioritas 

pembangunan infrastruktur menggunakan metode Analisis Hirarchy Process 

(AHP) untuk mempermudah responden dalam menentukan pilihan maka dilakukan 

pemilihan kriteria untuk penentuan prioritas pembangunan infrastruktur, dalam hal 

penentuan kriteria penulis menggunakan arah kebijakan utama pembangunan 

wilayah nasional yang terdapat didalam aspek arah pengembangan kawasan 

perkotaan dan perdesaan yang secara ringkas adalah sebagai berikut: 

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum; 

2. Penanggulangan Kemiskinan; 

3. Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Berkelanjutan;  

4. Pengembangan Ekonomi Kawasan; 

5. Perwujudan Konektivitas antar Kota dan Desa. 

Sedangkan untuk alternatif infrastruktur dalam penelitian ini yaitu 10 

(sepuluh) infrastruktur prioritas berdasarkan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 122 
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Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Adapun sepuluh 

infrastruktur yang dijadikan alternatif infrasruktur adalah sebagai berikut. 

TABEL I.1 

INFRASTRUKTUR PRIORITAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 

TAHUN 2016 

No. Infrastruktur Cakupan 

1 Transportasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat 

2 Jalan 1. Jalan Umum; 

2. Jembatan. 

3 Pengairan 1. Waduk; 

2. Bendungan; 

3. Bangunan Pengairan Lainnya. 

4 Air Minum 1. Jaringan Transmisi; 

2. Jaringan Distribusi; 

3. Instalasi pengolahan air minum. 

5 Air Limbah 1. Intalasi pengolahan air limbah; 

2. Jaringan pengumpulan; 

3. Jaringan utama. 

6 Persampahan 1. Pengangkutan; 

2. Tempat pembuangan; 

3. Pengolahan sampah. 

7 Telekomunikasi dan 

Informatika 

1. Tower Pemancar sinyal telepon; 

2. Jaringan Internet dan Telepon. 

8 Ketenagalistrikan 1. Pembangkit;  

2. Gardu;  

3. Transmisi;  

4. Jaringan atau distribusi tenaga listrik. 

9 Fasilitas Pendidikan 1. Sarana Pembelajaran; 

2. Laboratorium; 

3. Pusat Pelatihan; 

4. Pusat Penelitian; 

5. Ruang Praktik Siswa; 

6. Perpustakaan. 

10 Kesehatan 1. Sarpras Rumah Sakit; 

2. Sarpras fasilitas pelayanan kesehatan desa; 

3. Sarpras laboratorium. 
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah peri urban Kota Bandar Lampung merupakan kecamatan 

kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung diluar batas 

administrasi. Kecamatan yag berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung 

meliputi Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, dan Kecamatan Merbau 

Mataram yang berada di Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Padang 

Cermin serta Gedong Tataan yang berada di Kabupaten Pesawaran (Karina, 2018). 
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Dasar pengklasifikasian ini adalah dimana kecamatan kecamatan ini merupakan 

kawasan yang berada di antara wilayah perdesaan dan perkotaan yang memiliki 

karakteristik khas sebagai kawasan peralihan sehingga berdampak pada 

transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasrakan lokasinya yang berada 

di pinggiran Kota Bandar Lampung sehingga memiliki pencampuran karakter 

antara desa dan kota yang menjadi karkteristik khas dari WPU. 

Penelitian dilakukan dibeberapa desa di Kecamatan Jati Agung diantarnya 

Desa Way Huwi, Marga Agung, Jati Mulyo, Fajar Baru, dan Karang Anyar. 

Pemilihan desa tersebut didasarkan pada daerah yang berbatasan langsung dengan 

Kota Bandar Lampung dan memiliki peluang besar terjadinya pembangunan 

infrastruktur untuk melayani WPU. Untuk lebih jelas dilakukan perhitungan untuk 

menentukan zona yang termasuk kedalam wilayah peri urban mengacu kepada 

identifikasi zona oleh Yunus (2008) berdasarkan proporsi pemanfaatan lahan 

agraris maupun non-agraris dapat dikemukakan pada tabel berikut. 

TABEL I.2  

IDENTIFIKASI ZONA WILAYAH PERI URBAN 

No. Zona Keterangan 

1 Zobikot >75% s.d. <100% lahan kekotaan, <25% s.d. >0% lahan kedesaan 

2 Zobikodes >50% s.d. <75% lahan kekotaan, >25% s.d. <50% lahan kedesaan 

3 Zobidekot >50% s.d. <75% lahan kedesaan, <50% s.d. >25% lahan kekotaan 

4 Zobides >75% s.d. <100% lahan kedesaan, <25% s.d. >0% lahan kekotaan 
Sumber: Yunus, 2008 

Untuk lebih jelas dilakukan perhitungan untuk menentukan zona yang 

termasuk kedalam wilayah peri urban di Kecamatan Jati Agung sebagai berikut. 

TABEL I.3  

ZONA WILAYAH PERI URBAN KECAMATAN JATI AGUNG TAHUN 

2018 

Desa 
Penggunaan 

Lahan 

Luas 

(km2) 
% GNR % Zona 

Way Huwi 

Hutan/Kebun 0.15 3.22 Kekotaan Zobikot 

Ladang 0.34 7.3 78.76 
(Berbatasan 

Langsung dengan  

 



11 

  

Lanjutan Tabel I.3 

Desa 
Penggunaan 

Lahan 

Luas 

(km2) 
% GNR % Zona 

Way Huwi Sawah 0.5 10.73 Kedesaan Kota Bandar 

Lampung) Permukiman 3.67 78.76 21.24 

Total 4.66 100  

Jatimulyo Hutan/Kebun 0.9 9.1 Kekotaan  Zobidekot 

Ladang 1.51 15.27 47.83 (Berbatasan 

Langsung dengan 

Kota Bandar 

Lampung)  

Sawah 2.75 27.81  

Permukiman 4.73 47.83 Kedesaan 

Total 9.89 100 52.17 

Banjar Agung Hutan/Kebun 0.63 10.9 Kekotaan Zobides 

Ladang 2.23 38.58 20.24  

Sawah 1.75 30.28   

Permukiman 1.17 20.24 Kedesaan  

Total 5.78 100 79.76  

Gedung Harapan Hutan/Kebun 0.69 15.1 Kekotaan  Zobides 

Ladang 3.3 72.21 6.13  

Sawah 0.3 6.56   

Permukiman 0.28 6.13 Kedesaan  

Total 4.57 100 93.87  

Gedung Agung Hutan/Kebun 0.65 10.38 Kekotaan  Zobides 

Ladang 2.99 47.76 18.37  

Sawah 1.47 23.48   

Permukiman 1.15 18.37 Kedesaan  

Total 6.26 100 81.63  

Margomulyo  Hutan/Kebun 1.48 16.34 Kekotaan Zobides 

Ladang 6.06 66.89 14.02  

Sawah 0.25 2.76   

Permukiman 1.27 14.02 Kedesaan  

Total 9.06 100 85.98  

Sidodadi Asri Hutan/Kebun 0.92 20 Kekotaan  Zobidekot 

Ladang 1.36 29.57 40 (Tidak Berbatasan 

Langsung dengan 

Kota Bandar 

Lampung)  

Sawah 0.48 10.43  

Permukiman 1.84 40 Kedesaan 

Total 4.6 100 60 

Purwotani 

   

Hutan/Kebun 0.78 12.48 Kekotaan  Zobides 

Ladang 3.9 62.4 22.72  

Sawah 0.15 2.4   

Permukiman 1.42 22.72 Kedesaan  

Total 6.25 100 77.28  

Sumber Jaya Hutan/Kebun 1.3 22.15 Kekotaan  Zobidekot 

Ladang 1.24 21.12 44.97 (Tidak Berbatasan 

Langsung dengan 

Kota Bandar 

Lampung) 

Sawah 0.69 11.75  

Permukiman 2.64 44.97 Kedesaan 

Total 5.87 100 55.03 

 Margodadi Hutan/Kebun 0.67 10.52 Kekotaan  Zobides 

Ladang 3.73 58.56 19.15  

Sawah 0.75 11.77   

Permukiman 1.22 19.15 Kedesaan  

Total 6.37 100 80.85  
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Lanjutan Tabel I.3 

Desa 
Penggunaan 

Lahan 

Luas 

(km2) 
% GNR % Zona 

 Margo Lestari Hutan/Kebun 1.09 17.69 Kekotaan  Zobides 

Ladang 1.7 27.6 13.47 

Sawah 2.54 41.23  

Permukiman 0.83 13.47 Kedesaan 

Total 6.16 100 86.53 

 Marga Agung Hutan/Kebun 1.07 23.11 Kekotaan Zobidekot 

Ladang 0.01 0.22 33.48 (Berbatasan 

Langsung dengan 

Kota Bandar 

Lampung)  

Sawah 2 43.2  

Permukiman 1.55 33.48 Kedesaan 

Total 4.63 100 66.52 

Marga Kaya Hutan/Kebun 0.44 6.24 Kekotaan Zobides 

Ladang 3.18 45.11 11.77 

Sawah 2.6 36.88  

Permukiman 0.83 11.77 Kedesaan 

Total 7.05 100 88.23 

Sinar Rejeki Hutan/Kebun 1.58 5.26 Kekotaan  Zobides 

Ladang 20.98 69.86 15.78 

Sawah 2.73 9.09  

Permukiman 4.74 15.78 Kedesaan 

Total 30.03 100 84.22 

Sidoharjo Hutan/Kebun 1.24 20.7 Kekotaan Zobidekot 

Ladang 2.5 41.74 25.04 (Tidak Berbatasan 

Langsung dengan 

Kota Bandar 

Lampung)   

Sawah 0.75 12.52  

Permukiman 1.5 25.04 Kedesaan 

Total 5.99 100 74.96 

Rejomulyo Hutan/Kebun 0.61 8.84 Kekotaan  Zobides 

Ladang 1.31 18.99 12.46 

Sawah 4.12 59.71  

Permukiman 0.86 12.46 Kedesaan 

Total 6.9 100 87.54 

Karang Anyar Hutan/Kebun 1.3 12.4 Kekotaan  Zobidekot 

Ladang 0.82 7.82 45.32 (Berbatasan 

Langsung dengan 

Kota Bandar 

Lampung)  

Sawah 3.61 34.45  

Permukiman 4.75 45.32 Kedesaan 

Total 10.48 100 54.68 

Fajar Baru Hutan/Kebun 0.65 10.35 Kekotaan  Zobidekot 

Ladang 0.74 11.78 35.67 (Berbatasan 

Langsung dengan 

Kota Bandar 

Lampung) 

Sawah 2.65 42.2  

Permukiman 2.24 35.67 Kedesaan 

Total 6.28 100 64.33 

Karang Sari Hutan/Kebun 1.44 20.6 Kekotaan  Zobides 

Ladang 2.96 42.35 19.89 

Sawah 1.2 17.17  

Permukiman 1.39 19.89 Kedesaan 

Total 6.99 100 80.11 

Karang Rejo Hutan/Kebun 1.84 26.1 Kekotaan  Zobidekot 

Ladang 0.79 11.21 29.93 (Tidak Berbatasan 

Langsung dengan 

Kota Bandar 

Lampung)  

Sawah 2.31 32.77  

Permukiman 2.11 29.93 Kedesaan 

Total 7.05 100 70.07 
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Lanjutan Tabel I.3 

Desa 
Penggunaan 

Lahan 

Luas 

(km2) 
% GNR % Zona 

Margorejo Hutan/Kebun 0.53 7.99 Kekotaan Zobides 

Ladang 5.01 75.57 11.31 

Sawah 0.34 5.13  

Permukiman 0.75 11.31 Kedesaan 

Total 6.63 100 88.69 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 

Berdasarkan tabel perhitungan klasifikasi zona WPU di Kecamatan Jati 

Agung yang dijadikan wilayah studi adalah klasifikasi zona bingkai kota (Zobikot) 

dan zona bingkai desa kota (Zobidekot) yang berbatasan langsung dengan Kota 

Bandar Lampung. Adapun wilayah studi penelitian berdasarkan tabel diatas yaitu 

Desa Way Huwi, Jati Mulyo, Marga Agung, Karang Anyar dan Fajar Baru. Berikut 

adalah peta wilayah studi   penelitian.



1
4

   

 

Sumber: Peta Rupa Bumi Modifikasi, 2019 

GAMBAR 1. 1  

PETA DELINIASI WILAYAH PENELITIAN 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara akademis maupun praktis. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademis, dapat memberikan pemahaman mengenai prioritas 

pembangunan infrastruktur di Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu 

wilayah peri urban Kota Bandar Lampung. 

2. Secara praktis, dapat di gunakan sebagai salah satu rujukan untuk prioritas 

perencaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Jati Agung sebagai 

salah satu wilayah peri urban Kota Bandar Lampung dimasa yang akan 

datang. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Metode Analisis 

 Analisis Deskriptif Kualitatif  

 Analisis Deskriptif Kantitatif 
 

Metode Analisis 

 Analisis Konten 

 Ananisis Trendline 
 

Metode Analisis 

 Analitical Hierarchy Process 

(AHP) 

 
 

 Perkembangan Kota 

 Keterbatasan lahan diperkotaan 

 Intervensi Kota ke WPU 

 Masalah penyediaan infrastruktur di WPU 

 Pelibatan masyarakat 

 Konsekuensi Jika Masyarakat Tidak Dilibatkan 

 

“Bagaimana penentuan prioritas pembangunan infrastruktur berbasis preferensi masyarakat pada 

Kecamatan Jati Agung sebagai wilayah peri urban Kota Bandar Lampung?” 

Penentuan prioritas pembangunan infrastruktur berbasis preferensi masyarakat pada Kecamatan Jati Agung 

sebagai wilayah peri urban Kota Bandar Lampung. 

Latar Belakang 

Rumusan Masalah 

Tujuan 

Metodologi 

Output  

Prioritas Pembangunan Infrastruktur Berbasis Preferensi Masyarakat pada Kecamatan Jati Agung 

sebagai Wilayah Peri Urban Kota Bandar Lampung 
 

Identifikasi kondisi 

eksisting infrastruktur 

Kecamatan Jati Agung 

sebagai salah satu wilayah 

peri urban Kota Bandar 

Lampung. 

Sasaran 

Identifikasi Rencana dan 

Perkembangan 

Infrastruktur Kecamatan 

Jati Agung sebagai salah 

satu wilayah peri urban 

Kota Bandar Lampung. 

Analisis prioritas kebutuhan 

pembangunan infrastruktur 

Kecamatan Jati Agung 

sebagai salah satu wilayah 

peri urban Kota Bandar 

Lampung. 

Sumber: Peneliti, 2019 

GAMBAR 1.2  

KERANGKA PEMIKIRAN 
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1.7 Metodologi 

 Pada sub bab ini akan dijabarkan mengenai metodologi yang digunakan 

dalam penelitian yang terdiri dari metode pendekatan penelitian, metode 

pengumpulan dan pengolahan data serta metode analisis data. 

1.7.1 Metode Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menganalisis data berupa angka (numerik) dan bentuk 

kualitatif yang dikuantitatifkan agar dapat dilakukan analisis lebih lanjut, dengan 

pengklasifikasian kedalam bentuk skala ordinal. Pendekatan kuantitatif digunakan 

untuk mengukur preferensi masyarakat dalam penentuan prioritas pembangunan 

infrastruktur di Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu WPU Kota Bandar 

Lampung berdasarkan data dari kuesioner dan pengolahan data menggunakan 

metode Analitical Hierarchy Process (AHP). Skala data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala saaty. Pendekatan penelitian kualitatatif menurut Bogdan 

dan Taylor (Moleong, 2012: 4) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini digunakan untuk memperjelas data yang diperoleh sehingga dapat di 

kroscek ulang dimana deskripsi dari hasil wawancara kepada masyarakat untuk 

melihat gambarkan keadaan eksisting dari data yang dibutuhkan dan data yang telah 

diperoleh dari instansi terkait maupun dari hasil observasi sehingga data lebih 

akurat. 

1.7.2 Metode Pengumpulan Data 

Metodologi pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer 

dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui observasi 

lapangan, dan penyebaran kuesioner ke masyarakat. Sedangkan pengumpulan data 

sekunder melalui studi literatur seperti data jumlah infrastruktur eksisting, data 

jumlah penduduk, sosial ekonomi, serta data terkait kebijakan baik rencana tata 
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ruang kabupaten yang terkait dengan pembangunan infrastruktur khususnya di 

Kecamatan Jati Agung (RTRW dan RPJMD) dan survei instansional untuk 

mendapatkan data pendukung seperti penentuan narasumber awal dan data lainnya. 

1.7.2.1 Kebutuhan Data 

Adapun kebutuhan data dalam penelitian ini sesuai dengan sasaran yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut. 

TABEL I.4  

KEBUTUHAN DATA 

No Sasaran Data 
Teknik 

Pengambilan 

Tahun 

Data 

Sumber 

Data 

Metode 

Analisis 
Output 

1 Identifikasi 

kondisi 

eksisting 

infrastruktur di 

Kecamatan Jati 

Agung sebagai 

salah satu 

wilayah peri 

urban Kota 

Bandar 

Lampung. 

Kondisi 

Infrastruktur 

di Kecamatan 

Jati Agung 

Observasi Tahun 

Terakhir 

Observasi Analisis 

Deskripti

f 

Kualitatif 

Identifikasi 

kondisi eksisting 

infrastruktur 

Kecamatan Jati 

Agung sebagai 

salah satu 

wilayah peri 

urban Kota 

Bandar 

Lampung. 

Data jumlah  

infrastruktur  

dan 

kondisinya 

Data Sekunder Tahun 

Terakhir 

Kantor 

Camat 

Analisis 

Statistik 

Deskripti

f 

2 Identifikasi 

Rencana dan 

Perkembangan 

Pembangunan 

Infrastruktur di 

Kecamatan Jati 

Agung sebagai 

salah satu 

wilayah peri 

urban Kota 

Bandar 

Lampung. 

 

Daftar 

pembangunan 

Infrasturktur 

baik dari 

masyarakat 

maupun 

pemerintah 

Data Sekunder 5 Tahun 

Terakhir 

Dinas PU 

Kabupaten 

Lampung 

Selatan, 

Kantor 

Camat 

Deskripsi 

Analisis 

Kuantitat

if 

Identifikasi 

Perkembangan 

Infrastruktur 

Kecamatan Jati 

Agung sebagai 

salah satu 

wilayah peri 

urban Kota 

Bandar 

Lampung. 

. 

Dokumen 

Rencana Tata 

Ruang Wilyah 

Kabupaten 

Lampung 

Selatan Tahun 

2012-20 

Data Sekunder  Bappeda 

Kabupaten 

Lampung 

Selatan 

Konten 

Dokumen 

RPJMD 

Kabupaten 

Lampung 

Selatan 2015 

Data Sekunder  Bappeda 

Kabupaten 

Lampung 

Selatan 

Konten 

3 Analisis 

prioritas 

kebutuhan 

pembangunan 

infrastruktur di 

Kecamatan Jati  

Prioritas 

kebutuhan 

pembangunan 

infrastruktur 

Kuisioner dan 

Wawancara 

Tahun 

Terakhir 

Masyarakat 

Kecamatan 

Jati Agung    

Analitica

l 

Hierarch

y Process 

(AHP) 

Prioritas 

kebutuhan 

pembangunan 

infrastruktur 

Kecamatan Jati 

Agung sebagai  
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Lanjutan Tabel I.4 

No Sasaran Data 
Teknik 

Pengambilan 

Tahun 

Data 

Sumber 

Data 

Metode 

Analisis 
Output 

 

Agung sebagai 

salah satu 

wilayah peri 

urban Kota 

Bandar 

Lampung. 

 

     

salah satu 

wilayah peri 

urban Kota 

Bandar 

Lampung. 

 

Sumber: Peneliti, 2019 

1.7.2.2 Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer yang dilakukan berupa observasi lapangan, 

kuesioner dan wawancara. Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data 

dan informasi mengenai kondisi eksisting, situasi dan permasalahan diwilayah 

studi. Observasi dilakukan pada Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan. Kuesioner dan wawancara dilakukan untuk menganalisis kebutuhan 

prioritas pembangunan infrastruktur di WPU.  

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah 

tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih 

berhadapan secara langsung (Gunawan, 2013). Wawancara ini dilakukan untuk 

menentukan alternatif infrastruktur yang digunakan pada Analisis Hierarchy 

Process. Adapun alternatif yang disediakan untuk perhitungan AHP dilihat 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang terdiri dari 10 alternatif infrastruktur. 

Alternatif infrasrukur yang disediakan hanya sebagai acuan saja selanjutnya akan 

ditawarkan kepada narasumber. Jika narasumber setuju dengan alternatif tersebut 

maka selanjutnya akan dilakukan pengisian kuesioner. Sementara jika ada 

tambahan alternatif infrastruktur lain yang menurut narasumber perlu ada di 

desanya maka akan dilakukan penambahan. Setelah disepakati langkah selanjutnya 

adalah pengisian kuesioner. 

b. Kuesioner 

Kuesioner adalah bentuk teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan 

pada metode penelitian dengan tidak perlu/wajib memerlukan kedatangan langsung 
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dari sumber data (Sukardi, 1987). Kuesioner yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah dengan kuesioner terarah dimana pilihan jawaban telah di sediakan dan 

responden tinggal mengisi dengan persepsi yang dianggapnya paling penting atau 

menjadi prioritas dari pembangunan infrastruktur. Selanjutnya dilakukan pengisian 

kuesioner kepada stakeholder.  

c. Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam 

situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan 

tertentu (Arifin, 2011). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan 

untuk melihat kondisi eksisting infrastruktur yang ada di Kecamatan Jati Agung. 

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi infrastruktur dan mengambil 

gambar kondisi infrastruktur sehingga bisa dilakukan analisis untuk melihat kondisi 

eksisting infrastruktur saat ini. 

1.7.2.3 Metode Pengambilan Sampel 

Sebelum menentukan sampel dibutuhkan pemahaman tentang populasi 

yang akan diteliti. Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek/subyek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim pada WPU Kota Bandar Lampung 

lebih tepatnya di Kecamatan Jati Agung. Sedangkan untuk sampel sebagaimana 

pengertian sampel menurut Sugiyono (2004), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga dalam penelitian ini 

ditetapkan sampel yang akan dipilih adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan 

Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun jumlah penduduk Kecamatan 

Jati Agung yaitu 114.271 jiwa, sedangkan untuk jumlah penduduk di wilayah studi 

yaitu sebesar 58.003 jiwa. Dikarenakan jumlah penduduk di wilayah studi yang 

cukup besar maka untuk menentukan populasi yang akan dijadikan sebagai 

narasumber harus menggunakan sampel mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan 

biaya yang dimiliki peneliti maka meggunakan sampel dalam pengambilan data 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun teknik 
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sampling berdasarakan tujuan dari penelitian ini untuk melihat prioritas 

pembangunan infrastruktur berbasis preferensi masyarakat maka peneliti 

menggunakan teknik Non Probabilitas Sampling, hal ini karena asumsi masyarakat 

yang heterogen dan tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang 

infrastruktur. Menurut Sugiyono (2015) pengertian Non Probability Sampling 

adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Untuk menentukan teknik Non 

Probability Sampling yang dipilih pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut. 

TABEL I.5  

PENENTUAN TEKNIK SAMPLING 

No Teknik Kelebihan Kekurangan Dipilih/Tidak Justifikasi 

1 Accidental 

Sampling 

Cepat, mudah 

dan murah 

Bias tinggi 

karena 

responden dapat 

siapa saja yang 

ditemui ditempat 

dan waktu 

dilakukan 

pengambilan 

sampel. 

Tidak dipilih Sampel diambil 

berdasarkan 

kemudahan 

diperoleh dimana 

orang yang ditemui 

di waktu dan 

tempat penelitian 

dijadikan sebagai 

sampel. 

2 Purposive 

Sampling 

Responden 

mudah 

diperoleh dan 

mudah untuk 

memberikan 

informasi yang 

dibutuhkan 

Tidak dapat 

digeneralisasikan 

sama sekali 

Tidak dipilih 

 

Sampel diambil 

berdasarkan kriteria 

yang telah 

dirumuskan 

sebelumnya, 

subyektifitas 

peneliti sangat 

diperlukan dalam 

penentuan kriteria. 

Namun iformasi 

yang tersedia 

sebelum 

pengambilan 

sampel harus 

lengkap. 

3 Sampling 

Jenuh 

Lebih tepat 

untuk 

penelitian 

dengan 

kelompok yang 

terfokus. 

Tidak dianjurkan 

untuk penelitian 

yang bersifat 

deskriptif dan 

causal. 

Tidak dipilih Sampling jenuh 

dapat digunakan 

jika anggota 

populasi digunakan 

sebagai sampel, 

atau biasa disebut 

dengan sensus.  

4 Snowball 

Sampling 

Pengambilan 

sampel lebih 

mudah karena 

langsung 

tertuju kepada  

Tidak mewakili 

semua populasi 

yang diteliti 

 

Dipilih Pengambilan 

sampel dimulai 

dengan wawancara 

telebih dahulu 

selanjutnya baru  
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Lanjutan Tabel I.5 

No Teknik Kelebihan Kekurangan Dipilih/Tidak Justifikasi 

  yang ahli 

dibidangnya. 
  meminta saran 

orang yang bisa 

dijadikan responden 

selanjutnya hingga 

data yang diperoleh 

jenuh dan tidak 

ditemukan 

informasi baru. 

Informasi yang 

didapat dari 

responden lain 

dapat dikonfirmasi 

sehingga data lebih 

akurat. 

5 Quota 

Sampling 

Dapat 

digunakan bila 

ukuran 

sampling 

sangat kecil 

(<20) 

Kejelian peneliti 

dituntut lebih 

sehingga dapat 

menyakinkan 

sampel mewakili 

informasi untuk 

penelitian. 

Tidak dipilih Ukuran sampel 

cukup besar dengan 

harapan 

karakteristik sampel 

dapat mendekati 

karakteristik 

populasi. 
Sumber: Sugiyono 2009; Sekaran 2006. 

Teknik Non Probabilitas Sampling yang digunakan dalam pengambilan 

sampel pada penelitian ini lebih tepatnya penulis menggunakan Teknik Snowball 

Sampling. Menurut Sugiyono (2009) pengertian snowball sampling adalah teknik 

penentuan sampel yang mula-mula sedikit yang kemudian diminta saran teman atau 

orang yang bisa dijadikan sampel selanjutnya yang lama kelamaan jumlah sampel 

jadi banyak. Seperti bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar.  

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik snowball sampling dengan 

sasaran kelompok-kelompok masyarakat serta kelembagaan masyarakat yang 

berada di wilayah studi. Sedangkan menurut Burhan Bugin (2012:53) dalam 

prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan 

kunci (key informan) untuk mendapatkan informasi. Pengambilan sampel dilakukan 

sampai jawaban yang diperoleh jenuh atau sudah tidak terdapat informasi baru dari 

pengambilan sampel yang dilakukan. Pemilihan teknik ini dikarenakan masih 

minimnya informasi yang diperoleh peneliti, selain itu tujuan penelitian yang 

berfokus kepada penentuan prioritas pembangunan infrastruktur dengan asumsi 

bahwa tidak semua masyarakat yang ditemui dilapangan memiliki pengetahuan 

akan pembangunan infrastruktur sehingga akan kesulitan dalam penentuan siapa 
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saja yang bisa dijadikan sampel dalam penelitian sehingga menghasilkan informasi 

yang tidak akurat dan sesuai dengan preferensi masyarakat. Selain itu dengan teknik 

snowball sampling sendiri sampel akan lebih terarah kepada orang yang memiliki 

pengetahuan tentang pembangunan infrastruktur dan dapat menggali lebih banyak 

informasi serta juga bisa mengonfirmasi dari informasi yang telah didapat dari 

responden sebelumnya.  

Pada metode snowball sampling langkah pertama yang dilakukan yaitu 

mendatangi Kantor Kecamatan dan menanyakan terkait informan yang bisa 

ditanyakan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk lebih memudahkan dalam 

memperoleh informasi maka dalam penentuan responden peneliti menentukan 

kriteria stakeholder yang dijadikan sebagai narasumber penelitian. Selanjutnya jika 

informan pertama sudah diperoleh langkah selanjutnya yaitu meminta saran dua 

atau tiga orang yang juga bisa dimintai informasi terkait penelitian. Dalam hal ini 

peneliti memilih informan lima kepala desa yang ada di Kecamatan Jati Agung yang 

berjumlah lima orang dan kemudian meminta saran informan lain yang bisa 

ditanyai terkait infrastruktur. Pemilihan kepala desa sebagai informan pertama 

didasarkan pada asumsi bahwa kepala desa dianggap memiliki kemampuan dan 

pengetahuan mumpuni tentang infrastruktur yang ada di desanya dan akan 

mewakili kebutuhan infrasruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena kepala 

desa merupakan bagian dari masyarakat dan dianggap masyarakat mampu untuk 

menyuarakan pembangunan yang dibutuhkan didesanya. Setelah itu peneliti 

meminta saran kepada kepala desa untuk menyarankan informan kedua dan ketiga 

yang bisa dijadikan sebagai informan dengan kriteria yang telah ditetapkan peneliti 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Adapun kriteria penentuan stakeholder 

didasarkan atas beberapa kriteia, yakni: 

1. Pihak yang terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan di tingkat 

Kecamatan, bekerja dan berdomisili di Kecamatan Jati Agung. 

2. Pihak yang terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa 

yang bekerja di desa sebagai kepala desa atau pejabat desa. 

3. Pihak yang merupakan kelompok peduli sebagai perwakilan pelaksanaan 

program pembangunan kepada masyarakat dan ahli dibidangnya. 
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4. Pemangku adat, tokoh masyarakat, ketua kelompok tani dan masyarakat 

desa yang memiliki pengetahuan tentang infrastruktur dan mengetahui 

tentang pembangunan infrastruktur. 

 Pengambilan kuesioner dilakukan sampai jawaban yang diperoleh jenuh 

dan sudah memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan. Pengambilan kuesioner ini 

dilakukan di lima desa yang menjadi wilayah studi.   Adapun berdasarkan hasil 

pengambilan kuesioner dilapangan berikut adalah daftar responden dan urutan 

pengambilan kuesioner dalam penelitian ini sebagai berikut: 

TABEL I.6  

DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN 

No Desa Nama Responden Jabatan Responden ke 

1 

Jatimulyo 

Sidik Riyanto PLH Kepala Desa  1 

2 Zamzami Ketua RT 19, Dusun 2B 2 

3 Habib Tokoh Masyarakat 3 

4 Sukarjono Masyarakat 4 

5 

Way Huwi 

Cecep Supriadi Sekretaris Desa  1 

6 M.Ta’im Kaur Perencanaan  2 

7 Joharudin  Kadus Dusun 1 3 

8 Purnomo Masyarakat 4 

9 

Karang Anyar 

Wawan 

Hermawanto 

Sekretaris Desa  1 

10 Sofiyan Bekti Kaur Perencanaan  2 

11 Bunyamin Kadus Dusun 3 3 

12 Rohman Masyarakat 4 

13 

Marga Agung 

Dahroji Sekretaris Desa  1 

14 Ngadino Kadus Dusun 2 2 

15 Muhtarom Tokoh Masyarakat 3 

16 

Fajar Baru 

Solichin Sekretaris Desa  1 

17 Hadi Johan Kadus Dusun 1 2 

18 Suyono Tokoh Masyarakat 3 

19 Samiran  Masyarakat 4 

Sumber: Hasil Wawancara, 2019  

1.7.2.4 Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur tentang rencana 

pembangunan daerah untuk membandingkan prioritas pembangunan infrastruktur 

dari pemerintah dengan prioritas pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh 

masyarkat di wilayah studi. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan untuk 

mengetahui pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah maupun 
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masyarakat di wilayah studi pada lima tahun terakhir. Pengumpulan data sekunder 

melalui survei instansional dilakukan pada beberapa instansi di Kabupaten 

Lampung Selatan yang terkait dengan penelitian. Data yang dikumpulkan dari 

metode ini adalah data sekunder berupa dokumen dokumen resmi baik yang 

dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan.  

1.7.3 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis data adalah metode 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis data digunakan untuk 

menjelaskan teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh informasi. 

Adapun metode analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut. 

1.7.3.1 Metode Analisis Deskriptif  

 Analisis deskriptif kualitatif adalah dilakukan untuk mengambarkan fakta-

fakta atau keadaan eksisting kondisi Infrastruktur yang ada di wilayah penelitian 

dari hasil observasi yang telah dilakukan. Sedangkan metode analisis statistik 

deskriptif dilakukan untuk data yang diperoleh dari dinas baik berupa data jumlah 

infrastruktur, kondisi dan penjabaran dari hasil AHP. 

1.7.3.2 Metode Analisis Trendline 

Analisis Trendline adalah analisis statistik yang ditujukan untuk 

melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Data yang 

dibutuhkan untuk analisis trendline adalah data timeseries. Dalam penelitian ini 

analisis trendline digunakan untuk data terkait kebutuhan infrastruktur berdasarkan 

data timeseries yang ada saat ini. Dari data timeseries ini nantinya akan dianalisis 

perkembangan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Jati Agung. Adapun data 

timeseries yang diperoleh yaitu data jumlah penduduk tahun 2014-2018 untuk 

memproyeksikan pertambahan jumlah penduduk. 
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1.7.3.3 Metode Analisis Konten 

Analisis konten menurut Holsti (1969:28) adalah suatu teknik analisis 

untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik-

karakteristik pesan tertentu secara obyektif dan sistematis. Sedangkan menurut 

Klaus Krippendorff mendefinisikan analisis konten sebagai teknik penelitian dalam 

membuat kesimpulan dari data konteksnya. Sehingga dapat disimpulkan analisis 

konten bertujuan untuk menyimpulkan pesan tertentu dari data konteksnya. Pada 

penelitian ini analisis konten dilakukan untuk melihat rencana pembangunan yang 

akan dilakukan pemerintah baik didalam dokumen rencana tata ruang (RTRW) 

maupun rencana pembangunan jangka menengah (RJMD), sehingga bisa dilihat 

arah pembangunan infrastruktur. Dari dokumen tersebut nanti akan dibandingkan 

dengan data perkembangan pembangunan infrastruktur apakah sudah sesuai dengan 

rencana atau belum. Selain itu analisis ini juga bisa digunakan untuk melihat gap 

antara rencana pembangunan infrastruktur dari pemerintah dengan kebutuhan 

infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

1.7.3.4 Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Metode analisis ini digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan 

infrastruktur yang diperoleh dari kuesioner yang nantinya akan dibobotkan dan 

diskoring sehingga didapatkan hasil analisis berupa prioritas prioritas 

pembangunan infrastruktur. Berikut akan dijelaskan mengenai pengertian AHP, 

metode dasar AHP, prinsip pokok AHP adapun penjelasannya sebagai berikut. 

a. Pengertian Analitical Hierarchy Process (AHP) 

Metode AHP dikembangkan oleh ahli matematika yaitu Thomas L. Saaty 

di University Of Pittsburgh di Amerika Serikat pada tahun 1970-1n. Metode AHP 

merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang menggunakan faktor-

faktor logika, intuisi, pengalaman, pengetahuan, emosi dan rasa untuk dioptimasi 

dalam suatu proses yang sistematis (Munthe, 2016).   

AHP adalah sebuah kerangka analisis yang digunakan untuk mengambil 

keputusan dengan beberapa kriteria untuk mempercepat pengambilan keputusan.  

AHP membantu pengambil keputusan untuk mengorganisasikan komponen-

komponen penting dari masalah dalam struktur hirarki (Arianda, 2008). Menurut 
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Saaty (1993) untuk membuat AHP dapat diterima dalam pengambilan keputusan 

perlu diberikan batasan tegas dari seorang pakar serta meyakinkan masyarakat 

untuk menganggap bahwa persepsi pakar dapat mewakili pendapat masyarakat 

setidaknya sebagian dari masyarakat. Metode AHP merupakan alat untuk 

pengambilan keputusan dimana permasalahan yang dihadapi komplek dalam 

menentukan pilihan ataupun prioritas terhadap alternatif pemecahan masalah yang 

ada (Widyaningsih, 2012). AHP menggunakan perbandingan berpasangan untuk 

menentukan pembobotan dan nilai kepentingan masing-masing faktor. Adapun 

keunggulan dari metode AHP adalah sebagai berikut: 

a) AHP dapat mengakomodasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam 

menganalisa permasalahan. 

b) Permasalahan dengan berbagai pertimbangan kompleks, dimana sebuah 

permasalahan memiliki beberapa akar permasalahan yang semua harus 

memiliki pertimbangan yang matang. 

c) AHP digunakan untuk menentukan pilihan pemecahan masalah terbaik 

dan pemeringkatan atau prioritas pemecahan masalah dari alternatif yang 

ada. 

d) AHP dapat digunakan untuk menentukan bobot pengalokasian sumber 

daya yang selama ini tidak dapat dilakukakan metode lain, misalnya 

pengalokasian dana, sumber daya alam dan manusia. 

e) AHP dapat mengakomodasi dan mengkompromikan pendapat berbagai 

pihak. Dimana setiap pihak dapat menyampaikan pendapatnya secara 

bebas namun rahasia berdasarkan penilaiannya sendiri tanpa pengaruh 

pihak lain. Penggunaan metode ini diharapkan agar dicapai keputusan final 

yang diterima oleh semua pihak karena semua pendapat telah 

terakomodasi. 

b. Metode-metode Dasar Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Adapun dalam penyelesaian persoalan dengan metode AHP ada beberapa 

metode dasar yang harus dipahami sebelum melakukan analisis diantaranya: 

1) Decomposition 

Decomposition pemecahan masalah dengan membagi masalah yang utuh 

ke bentuk hirarki proses pengambilan keputusan, dimana setiap unsur atau 
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elemen yang saling berhubungan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat 

dimana pemecahan masalah dilakukan sampai tidak memungkinkan 

dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa 

tingkatan dari persoalan yang hendak dipecahkan.  

2) Comparative Judgement  

Comparative Judgement dilakukan dengan penilaian tentang kepentingan 

relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan 

tingkatan diatasnya pada tahap ini adalah inti dari AHP karena akan 

berpengaruh terhadap urutan prioritas dari elemen-elemennya. Hasil dari 

penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks pair-wise 

comparisons yaitu matriks perbandingan berpasangan memuat tingkat 

preferensi beberapa alternate untuk tiap kriteria. 

3) Synthesis of Priority 

Synthesis of Priority dilakukan dengan menggunakan eigen vektor method 

untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur–unsur pengambilan 

keputusan. 

4) Logical Consistency 

Logical Consistency dicapai dengan mengagresikan seluruh eigen vektor 

yang diperoleh dari berbagai tingkatan hirarki dan selanjutnya diperoleh 

suatu vektor composite tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan 

keputusan. 

c. Langkah-langkah dalam Metode Analitical Hirarchy Process 

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dalam AHP 

secara umum adalah sebagai berikut. 

1) Pendefinisan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Jika tujuan 

yang ingin dicapai berupa prioritas maupun alternatif maka perlu 

dilakukan perumusan terlebih dahulu agar tujuan dapat dicapai. Dalam 

penelitian ini yang menjadi tujuan akhir yaitu prioritas pembangunan 

infrastruktur di Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu WPU Kota 

Bandar Lampung. 
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2) Membuat struktur hirarki dari permasalahan yang dihadapi diawali dengan 

tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria dan alternatif pilihan 

yang ingin dilakukan pemeringkatan prioritas pembangunan infrastruktur. 

3) Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing masing 

tujuan dan kriteria. 

4) Penilaian Kriteria  

Penialian kriteria dinilai melalui perbandingan berpasangan. Menurut 

Saaty (1986), skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam 

mengekspresikan pendapat untuk berbagai persoalan. Apabila suatu 

elemen dibandingkan dengan dirinya sendiri maka diberi nilai 1, jika 

elemen i dibandingkan dengan elemen j mendapatkan nilai tertentu, maka 

elemen j dibandingkan dengan elemen i merupakan kebalikannya. 

5) Penentuan Prioritas. 

Untuk penentuan kriteria dan alternative perlu dilakukan perbandingan 

berpasangan (pairwise comparisons). Nilai-nilai perbandingan relative 

kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh 

alternatif. Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi Consistency 

Ratio (CR) < 0,1 maka penilaian harus diulang kembali. 

Penggunaan metode AHP yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan 

dilakukan dalam beberapa tahap yaitu melalui pembobotan kriteria dalam 

penyediaan infrastruktur, pembobotan alternatif berdasarkan kriteria yang dipilih, 

dan penentuan prioritas penyediaan infrastruktur di Kecamatan Jati Agung. Adapun 

lebih jelasnya akan dikemukakan sebagai berikut: 

a) Pembobotan Kriteria 

Pembobotan dilakukan berdasarkan hasil penilaian perbandingan 

berpasangan yang dilakukan oleh responden ahli. Selanjutnya hasil 

penilaian dari responden diukur tingkat konsistensinya dengan 

menggunakan consistency ratio = CR. Hasil penilaian responden dapat 

diterima apabila CR kurang atau sama dengan 0,10 (Saaty,1980). 

Sedangkan apabila CR lebih dari 0,10 maka harus dilakukan pengulangan 

(iterasi) hingga diperoleh CR kurang atau sama dengan 0,10. Penghitungan 
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hasil penilaian perbandigan kriteria dilakukan dengan menormalisasikan 

hasil rata-rata kolom perbandingan kriteria yang kemudian hasilnya 

digunakan untuk menghitung eigen value. Setelah diperoleh nilai eigen 

value baru dilakukan penghitungan CR untuk mengetahui apakah hasil 

dari penilaian sudah cukup konsisten atau perlu dilakukan pengulangan 

kembali. Tahapan ini dilakukan menggunankan perangkat lunak khusus 

expertchoice agar hasil perhitungan lebih akurat dan praktis. 

b) Pembobotan Alternatif berdasarkan kriteria yang ada 

Proses pembobotan ini sama seperti pembobotan kriteria, yang berbeda 

adalah penggunaan penilaian antara alternatif yang ada dengan kriteria 

yang dipilih. Penghitungan hasil penilaian perbandigan alternatif 

dilakukan dengan menormalisasikan hasil rata-rata kolom perbandingan 

alternatif yang kemudian hasilnya digunakan untuk menghitung eigen 

value. Setelah diperoleh nilai eigen value baru dilakukan penghitungan CR 

untuk mengetahui apakah hasil dari penilaian sudah cukup konsisten atau 

perlu dilakukan pengulangan kembali. Tahapan ini dilakukan 

menggunankan perangkat lunak khusus expertchoice agar hasil 

perhitungan lebih akurat dan praktis. 

c) Penentuan prioritas pembangunan infrastruktur di Kecamatan Jati Agung 

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari analisis penelitian ini dimana 

dari hasil pembobotan dari kedua tahap diatas dihitung vektor prioritasnya 

yang kemudian akan disusun berdasarkan hasil perhitungan tersebut. 

Dimana alternatif infrastruktur dengan nilai vektor terbesar adalah 

infrastruktur yang harus di prioritaskan pembangunannya di Kecamatan 

Jati Agung. Berikut adalah ilustrasi hirarki AHP dalam penelitian ini.   
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GAMBAR 1. 3 

ILUSTRASI HIRARKI AHP PENELITIAN 

e. Kriteria dan Alternatif pada analisis prioritas kebutuhan pembangunan 

infrastruktur Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu wilayah peri urban Kota 

Bandar Lampung. 

Adapun dalam penyelesaian persoalan dengan metode AHP untuk 

melakukan pembobotan penilaian terlebih dahulu harus diketahui kriteria dan 

alternatif yang digunakan untuk mencapai tujuan. Didalam penelitian ini kriteria 

yang digunakan untuk metode AHP pada penelitian ini di ambil dari Rencana 

Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 

yang terdapat dalam arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional yang 

difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Dimana 

salah satu aspek yaitu tentang arah kebijakan pegembangan Kawasan Perkotaan dan 

Perdesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, melalui: 

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum 

2. Penanggulangan Kemiskinan 

3. Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 

Tujuan

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4

Hirarki I 

Hirarki II 

Hirarki III 
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4. Pengembangan Ekonomi Kawasan 

5. Perwujudan Konektivitas antar Kota dan Desa 

Berdasarkan arah kebijakan pengembangan diatas maka kelima arahan 

tersebut di ambil sebagai kriteria untuk digunakan dalam metode AHP. Sedangkan 

alternatif infrastruktur yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan kepada 

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur 

Prioritas yang terdiri dari 12 infrastruktur prioritas, sedangkan yang dijadikan 

sebagai alternatif infrastruktur dalam penelitian ini hanya terdapat 10 infrastruktur 

yang relevan dan sesuai dengan wilayah studi yang berada di WPU. Adapun 10 

alternatif infrastruktur tersebut adalah infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, 

air minum, air limbah, persampahan, telekomunikasi dan informatika, 

ketenagalistrikan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Adapun penjelasan dari 

masing masing kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  

Standar Pelayanan Minimal menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh 

setiap warga negara secara minimal. Dimana jenis pelayanan dasar adalah jenis 

pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang 

berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun jenis Standar 

Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 terdiri dari:  

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Pekerjaan Umum; 

d. Perumahan Rakyat; 

e. Ketenteraman, ketertiban umum,dan pelindungan masyarakat; dan  

f. Sosial. 

Pada kriteria ini pemenuhan SPM menjadi tanggung jawab pemerintah 

dimana setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan minimal, sehingga hal 

ini menjadi wajib untuk dipenuhi untuk menyejahterakan masyarakat. Pemenuhan 
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SPM menjadi hal dasar yang harus disediakan oleh pemerintah dan menjadi acuan 

dalam pembangunan infrastruktur mana yang harus dan perlu disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat. 

2. Penanggulangan Kemiskinan 

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas 

kehendak orang yang bersangkutan (Supriatna, 1997). Kemiskinan dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, 

kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, 

dan kondisi lingkungan. Mengacu kepada strategi nasional penanggulagan 

kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok 

orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidpan yang bermartabat. Dari definisi 

tersebut bisa disimpulkan bahwa kemiskinan tidak hanya sebatas ketidakmampuan 

ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan 

terhadap seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan. Dimana 

hak hak dasar yang harus diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan 

pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, 

sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman 

tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik 

bagi perempuan maupun laki-laki. Dalam upaya penanggulagan kemiskinan 

ketersediaan infrastruktur dasar sangat penting. Sehingga dalam penyediaan 

infrastruktur harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian 

penyediaan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dimasyarakat. 

3. Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, 

pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan 

pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan Pengelolaan Sumber Daya dan 

Lingkungan Hidup berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 merupakan 

upaya untuk:  
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a. Memanfaatkan Sumber Daya Alam Lingkugan Hidup (SDALH) sebagai 

sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; 

b. Mengelola SDALH untuk mendukung kekuatan industri nasional; dan  

c. Melakukan konservasi dan perlindungan SDALH untuk menjaga 

keseimbangan ekosistem.  

Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup tidak hanya menjadi 

tanggung jawab pemerintah atau swasta saja melainkan juga merupakan tanggung 

jawab seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban 

berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai 

kelestrian fungsi lingkungan hidup. Dalam pengelolaan sumber daya dan 

lingkungan hidup penyediaan infrastruktur sangat penting sehingga sumber daya 

yang dikelola dapat dimanfaatkan secara maksimal dan juga tetap memperhatikan 

keberlanjutan dari lingkungan tersebut. 

4. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan 

Pembangunan Kawasan Perdesaan didalam ketentuan umum Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 

2016 tentang  Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa 

yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang 

ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Dimana didalam peraturan menteri ini hanya 

melihat dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disetujui oleh kepala 

desa dan tokoh masyarakat desa. Sementara untuk proses eksekusinya dilakukan 

oleh TKPKP atau Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. TKPKP 

adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai 

dengan tingkatan kewenangannya sebagaimana tertuang didalam Permendesa 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016. Adapun 

tujuan dari pembangunan kawasan perkotaan sebagaimana terdapat didalam 

Permendesa ini adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, 

pengembangan ekonomi, dan atau pemberdayaan masyarakat desa melalui 

pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijkan, rencana, 

program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Infrastruktur 

berperan penting dalam peningkatan ekonomi dan perkembangan suatu daerah. 
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Daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai tentu akan jauh berbeda dengan 

daerah yang tidak memiliki infrastruktur.  

5. Perwujudan Konektivitas antar Kota dan Desa 

Konektivitas antar daerah menjadi salah satu program kerja diera Presiden 

Jokowi yang di wujudkan dalam agenda ketiga Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 

disebutkan pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan 

sebagai kunci konektivitas antar daerah terus dilakukan untuk mengurangi 

kesenjangan antar wilayah. Pembangunan yang sebelumnya terpusat di kota mulai 

disebarkan ke desa desa sehingga tidak terjadi kesenjangan. Dalam hal penentuan 

infrastuktur prioritas di suatu daerah tentu harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan konektivitas antar daerah. 

1.8 Originalitas Penelitian 

Untuk mengetahui originalitas penelitian yang dilakukan maka 

dicantumkan penelitian terdahulu yang memiliki tema pembahasan yang sama. 

Adapun untuk melihat originalitas penelitian ini berikut ditampilkan penelitian 

terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan dan 

perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun 

penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema adalah sebagai berikut.
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TABEL I.7  

PENELITIAN TERDAHULU 

No Judul Penelitian Nama Peneliti Tujuan Penelitian Kesimpulan Penelitian 

1 Prioritas Pembangunan Infrastruktur 

Kabupaten Lampung Barat Berbasis 

Pendapat Masyarakat 

Weni Angraini 1) Untuk mengidentifikasi jenis 

Pembangunan Infrastruktur 

yang menjadi prioritas 

kebutuhan masyarakat pada 

daerah penelitian. 

2) Membandingkan perencanaan 

Pembangunan Infrastruktur 

yang dirumuskan pemangku 

kebijakan dengan Prioritas 

Pembangunan Infrastruktur 

dari masyarakat pada daerah 

penelitian. 

3) Merumuskan arahan 

rekomendasi Pembangunan 

Infrastruktur berdasarkan 

prioritas kebutuhan masyarakat 

pada daerah penelitian. 

Dari penelitian ini diperoleh Prioritas Pembangunan 

Infrastruktur pada masing-masing daerah penelitian 

dengan urutan prioritas nomor 1 (satu) memiliki 

persamaan yaitu Jenis Infrastruktur Jalan, namun yang 

menjadi urutan prioritas nomor 2 (dua), dan 3 (tiga) 

terdapat perbedaan. Pada penelitian ini juga 

menemukan bahwa perencanaan Pembangunan 

Infrastruktur yang dirumuskan antara pemangku 

kebijakan dengan masyarakat memiliki persamaan. 

Selain itu pada penelitian ini masyarakat 

mengaharapkan Pembangunan Infrastruktur yang 

menjadi prioritas pada tujuan 1 (satu) dapat dijadikan 

sebagai arahan dalam proses Perencanaan 

Pembangunan Infrastruktur kedepannya bagi 

Pemangku Kebijakan (Pemerintah). 

2 Penentuan Prioritas Pembangunan 

Pelabuhan Di Kabupaten Mukomuko 

dengan Metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP) 

Heni Pratiwi Adi Untuk mendapatkan prioritas jenis 

pelabuhan yang harus segera 

dibangun beserta lokasi yang 

paling sesuai dengan jenis 

pelabuhan tersebut, ditinjau dari 

aspek kelautan, aspek perikanan, 

aspek transportasi, aspek tata 

ruang dan aspek lingkungan.  

Hasil penelitian menunjukkan lokasi yang lebih sesuai 

untuk pelabuhan penyeberangan (ASDP) yaitu di 

Mukomuko lokasi di Bantal lebih sesuai 

dikembangkan untuk pangkalan pendaratan ikan, 

lokasi di Kumbang Badak sesuai untuk pelabuhan laut 

dan lokasi di Kuala Tramang lebih sesuai untuk 

pelabuhan barang utamanya hasil bumi. Berdasarkan 

hasil Analytical Hierarchy Process (AHP), maka 

pembangunan pelabuhan laut di Kumbang Badak 

menjadi prioritas utama untuk segera dibangun. 

3 Faktor-Faktor Pendorong dan 

Penghambat Partisipasi Masyarakat  

Aprianto Patabang Untuk mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang paling signifikan dan  

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa : 1) faktor-

faktor pendorong dan penghambat partisipasi  
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Lanjutan Tabel I.7 

No Judul Penelitian Nama Peneliti Tujuan Penelitian Kesimpulan Penelitian 

 Pada Pelaksanaan Program NUSSP di 

Kelurahan Rappocini - Kelurahan 

Pannampu Kota Makasar 

 dominan menjadi pendorong dan 

penghambat partisipasi masyarakat 

pada pelaksanaan Program NUSSP 

pada Kelurahan Rappocini dan 

Kelurahan Pannampu di Kota 

Makasar 

masyarakat ditinjau dari tingkat individu pada kedua 

kelurahan yang paling berpengaruh ialah tingkat 

pendidikan dan mata pencaharian, 2) faktor-faktor 

pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat 

ditinjau dari tingkat komunitas, yang memiliki 

pengaruh dominan pada pelaksanaan Program NUSSP 

di kedua kelurahan adalah kepemimpinan para tokoh 

masyarakat setempat, ketersediaan sumber daya 

manusia yang memadai baik masyarakat ataupun 

fasilitator dalam mengelola program tersebut, dan 

kapasitas organisasi kemasyarakatan yang ada di 

tingkat kelurahan. 

4 Analisis Prioritas Pembangunan 

Embung Metode Cluster Analysis, 

AHP dan Weighted Average(Studi 

Kasus: Embung di Kabupaten 

Semarang) 

Bima Anjasmoro; 

Suharyanto dan Sri 

Sangkawati 

Untuk menentukan urutan 

pembangunan embung jangka 

pendek di Kabupaten Semarang 

yang berdaya guna paling efektif 

dan yang paling efisien. 

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk 

menentukan embung prioritas adalah analysis cluster, 

AHP dan weighted average. Kriteria yang digunakan 

dalam penentuan prioritas terdiri dari vegetasi area 

genangan, volume material timbunan, luas daerah 

yang akan dibebaskan, volume tampungan efektif, 

lama operasi, harga air/m³, akses jalan masuk menuju 

site bendungan, status lahan di site dan genangan, 

biaya konstruksi embung, biaya operasi dan 

pemeliharaan, cakupan daerah irigasi dan manfaat air 

baku. Berdasarkan hasil analisa metode cluster 

analysis, AHP dan weighted average, dapat 

disimpulkan prioritas pembangunan embung adalah: 
1) Embung Mluweh (0,165), 2) Embung Pakis (0,142), 

3) Embung Lebak (0,134), 4) Embung Dadapayam 

(0,128), 5) Embung Gogodalem (0,119), 6) Embung 

Kandangan (0,114), 7) Embung Ngrawan (0,102) dan 

8) Embung Jatikurung (0,096).  3) Dari ke 3 (tiga) 

metode tersebut menunjukan bahwa metode AHP 

lebih detail dari pada metode cluster analysis dan 

metode weighted average. 
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Lanjutan Tabel I.7 

No Judul Penelitian Nama Peneliti Tujuan Penelitian Kesimpulan Penelitian 

5 Prioritas Pembangunan Infrastruktur 

Pedesaan (Studi Kasus: Desa Semukut 

– Kab. Kep. Meranti) 

Muhammad 

Sofwan 

 

Untuk merumuskan prioritas 

progam pembangunan infrstruktur 

berbasis partisipasi masyarakat. 

Hasil komponen-komponen yang menjadi prioritas 

utama dalam pembangunan infrastruktur diukur 

berdsarkan seberapa penting komponen tersebut 

berdasarkan tingkat pelayanannya. Dari hasil 

penelitian ini dapat dirumuskan program-program 

yang menjadi prioritas pembangunan Desa Semukut. 

Hasil dari penelitian ini merupakan indikasi program 

yang dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah 

baik pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 

maupun Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk 

proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan 

di Desa Semukut. 

6 Penerapan Metode Analitical Hierarcky 

Process (AHP) dalam Menentukan 

Prioritas Pengembangan Infrastruktur 

Kota Medan 

 

Goklim Qugilman 

Munthe 

 

Untuk mendapatkan prioritas 

pengembangan infrastruktur Kota 

Medan dengan menggunakan 

metode Analytical Hierarcky 

Process (AHP). 

 

Pada penelitian ini metode AHP digunakan untuk 

menentukan urutan prioritas infrastruktur yang akan 

dikembangkan di Kota Medan. Dimana Hirarki 

dungsional dan matriks perbandingan berpasangan 

merupakan komponn utama dalam struktur AHP. Pada 

matriks perbandingan berpasangan tersebut akan dicari 

bobot dari tiap-tiap kriteria dengan cara menormalkan 

rata-rata geometri dari pendapat responden. 

7 Prioritas Penyediaan Infrastruktur 
di Kabupaten Lampung Barat 
 

Ryansyah Izhar 
 

Untuk menentukan prioritas 
dari infrastruktur yang 
sebaiknya di sediakan terlebih 
dahulu di Kabupaten Lampung 
Barat. 
 

Berdasarkan hasil analisis supply demand didapat 

bahwa kondisi infrastruktur di Kabupaten Lampung 

Barat masih belum mencukupi standar pelayanan 

minimal yang ada sedangkan hasil adari metode AHP 

adalah dalam membangun infrastruktur faktor 

pendanaan dan prioritas penyediaan jalan. Adapun 

hasil prioritas pembangunan infrastruktur adalah 

penyediaan infrastruktur jalan dengan meningkatkan 

kapasitas jalan serta beberapa indikator jalan lainnya 

seperti aspek mobilitas dan keselamatan. 
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Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa penelitian yang telah ada, untuk 

penelitian yang sedang peneliti lakukan tentang penentuan prioritas pembangunan 

infrastruktur berbasis preferensi masyarakat di Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu 

wilayah peri urban belum terdapat penelitian yang membahas tentang ini. Perbedaan dari 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini peneliti lebih 

konsen mengkaji prioritas pembangunan infrastruktur berbasis preferensi masyarakat 

dengan menggunakan metode AHP dan juga dengan melihat kondisi infrastruktur 

dilapangan serta perkembangan dan rencana pembangunan infrastruktur yang dilakukan 

oleh pemerintah. Selain itu variabel yang diteliti dalam penelitian ini juga terdapat 

perbedaan dengan penelitian lain dimana dalam penelitian ini membahas 10 infrastruktur 

yang di prioritaskan pemerintah.  Sehingga dapat dilihat perbedaan prioritas 

pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan prioritas 

pembangunan yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Wilayah studi juga menjadi 

pembeda dari penelitian terdahulu dalam penelitian ini wilayah studi yang dipilih adalah 

Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu wilayah peri urban Kota Bandar Lampung.  

1.9 Sistematika Pembahasan 

Sistematikan penulisan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab diantaranya: Bab 

I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV 

Gambaran Umum Wilayah, Bab V Kesimpulan. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan, bab ini menjelaskan bahwa penulis menguraikan 

tentang latar belakang pengambilan masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai dari studi ini, ruang lingkup materi, ruang lingkup wilayah, manfaat 

penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian tinjauan pustaka menjelaskan mengenai teori terkait penelitian yang 

digunakan sebagai substansi penelitian serta penelitin yang relevan. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum wilayah studi yang 

terdiri dari peta wilayah studi, kondisi umum wilayah, dan tinjauan kebijakan wilayah. 
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BAB IV ANALISIS 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil analisis data yang dilakukan dalam 

penilitian ini. Analisis yang dilakukan terdiri dari analisis kondisi eksisting infrastruktur 

di wilayah studi. Selanjutnya yaitu analisi rencana dan perkembangan pembangunan di 

wilayah studi dan yang terakhir yaitu analisis AHP. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang temuan studi, kesimpulan, rekomendasi dan 

keterbatasan studi dalam penelitian ini. Selain itu, akan dijelaskan pula saran untuk studi 

lanjutan.


