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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bagian pendahuluan memuat suatu hal yang kerap kali merupakan dasar 

dalam pelaksanaan riset atau penelitian. latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan sasaran, ruang lingkup, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta 

sistematika penulisan, kerangka berpikir yang berisikan alur penelitian merupakan 

hal yang akan dibahas pada bagian ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah, Kota merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan 

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan perekonomian. Sedangkan beberapa 

ahli memiliki definisi lain dari kota, menurut Louis Wirth kota merupakan 

permukiman yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar dengan 

kepadatan penduduk tinggi, luas area yang terbatas, dan biasanya bersifat non 

agraris. Lalu ahli lain yaitu Max Weber menyebutkan jika kota merupakan suatu 

tempat yang penghuninya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka di pasar 

tempat mereka tinggal. Lalu ciri kota adalah memiliki pasar sebagai benteng serta 

sistem hukumnya sendiri. Adapun menurut ahli perencana di Indonesia yaitu 

menurut Djoko Sujarto, kota memiliki definisi sebagai demografi, sosiologi, 

ekonomi, fisik dan administrasi yaitu adanya pemfokusan penduduk yang tinggi 

jumlahnya lalu jumlah kepadatan penduduknya pun lebih tinggi dibandingkan 

dengan daerah yang ada disekitarnya, lalu lapangan pekerjaan mayoritas yang 

mendominasi akan bergerak disekitar non-pertanian seperti pelayanan jasa, 

industri, transportasi, dan pedagang. Lalu mayoritas wilayah yang telah dibangun 

dan struktur binaannya dikhususkan pada suatu wilayah yuridikasi yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan yang berlaku. Kota memiliki keterkaitan dengan kawasan 

perkotaan, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, kawasan perkotaan merupakan wilayah yang memiiki kegiatan utama 
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bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 

serta kegiatan ekonomi. 

Kota Bandarlampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang sekaligus 

merupakan gerbang utama untuk masuk ke dalam Pulau Sumatera, oleh karena itu 

kota ini merupakan inti dari seluruh aktivitas pemerintahan, perekonomian, politik, 

pendidikan dan kebudayaan. Sesuai yang tertuang pada RTRW Kota 

Bandarlampung 2011-2030 dijelaskan bahwa kota ini potensi serta kecenderungan 

perkembangan yang ada, ditunjang dengan lokasi yang strategis, potensi alam, 

penduduk, dan potensi wilayah belakangnya, kota Bandarlampung terlihat menuju 

perkembangan yang prospektif. Dengan kedudukan potensi tesebut, 

Bandarlampung dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan bagi Sumatera bagian 

Selatan, serta pendukung Provinsi Lampung sebagai pusat produksi pertanian 

nasional. Kota Bandarlampung memiliki prospek yang kuat untuk berkembang 

menjadi kota besar dalam skala regional, nasional, bahkan internasional. Selain itu 

Kota Bandarlampung juga merupakan lokasi dari pengembangan pusat 

perdagangan, industri dan pariwisata.  

Berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Kota Bandarlampung, kota ini 

memiliki kemungkinan untuk berkembang menjadi kota yang lebih maju lagi. 

Namun untuk mencapai hal tersebut tentunya diperlukan adanya perencanaan 

infrastruktur di Kota Bandarlampung karena untuk menjalankan aktivitas sehari-

hari masyarakat tidak terlepas dari penggunaan infrastruktur agar aktivitasnya 

menjadi lebih lancar, selain itu dengan adanya penambahan jumlah unit 

infrastruktur akan membuat kota ini akan lebih berkembang lebih baik lagi. 

Menurut Grigg (2000), infrastruktur memiliki peran krusial sebagai mediator antara 

sistem sosial serta ekonomi pada tatanan kehidupan manusia dan lingkungan. 

Kondisi itu agar harmonisasi kehidupan tetap terjaga dalam arti infrastruktur tidak 

kekurangan (berdampak pada manusia), tapi juga tidak berlebihan tanpa 

memperhitungkan daya dukung lingkungan alam karena akan merusak alam dan 

pada akhirnya berdampak juga kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Saat 

ini standar yang diberlakukan dalam penyediaan sarana tertuang di SNI 03-1733-

2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Pada 
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standar tersebut berisikan tentang beberapa macam standar sarana untuk memenuhi 

kebutuhan di perkotaan, sarana-sarana tersebut terdiri dari sarana pemerintahan dan 

pelayanan umum, sarana pendidikan dan pembelajaran, sarana kesehatan, sarana 

peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, serta sarana kebudayaan dan rekreasi. 

Pada Pedoman Standar Pelayanan Minimal menurut Keputusan Menteri 

Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 juga terdapat standar 

untuk menentukan kebutuhan sarana infrastruktur yang ada di perkotaan. 

Kota Bandarlampung perlu menyesuaikan kebutuhan jumlah sarana yang ada 

di Kota Bandarlampung sesuai dengan persepsi dari masyarakat itu sendiri. 

Persepsi masyarakat digunakan untuk mengetahui berapa kebutuhan sarana 

permukiman perkotaan pada Kota Bandarlampung sehingga diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan sarana infrastruktur untuk mengoptimalkan ketersediaan 

sarana dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna memaksimalkan 

aktivitasnya sehari-hari. Hal ini dikarenakan Kota Bandarlampung merupakan Ibu 

Kota dari Provinsi Lampung yang juga merupakan pusat fungsional di Provinsi 

Lampung. Terlebih letak Kota Bandarlampung yang cukup strategis karena 

memiliki Pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang yang merupakan salah satu akses 

untuk melakukan bongkar muat barang maupun akses masuknya penumpang. Oleh 

karena itu, Kota Bandarlampung memerlukan adanya standar kebutuhan jumlah 

sarana infrastruktur agar membuat kota ini memiliki potensi yang lebih untuk 

menjadi kota yang lebih maju. 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandarlampung Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030, Kecamatan Tanjung 

Senang merupakan salah satu kecamatan yang arah kegiatannya merupakan 

kawasan perumahan dan permukiman. Lalu Kecamatan Tanjung Senang juga 

merupakan Sub Pusat Pelayanan Kota yang berfungsi sebagai pendukung Pusat 

Pemerintahan Provinsi, pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa, 

perumahan/permukiman, dan sebagainya. Kecamatan Tanjung Senang juga 

merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat kepadatan rata-rata 5.052/km2 

dengan jumlah penduduk sebanyak 49.160 jiwa (BPS Kota Bandarlampung) 

merupakan kecamatan yang mencirikan kawasan perkotaan sehingga dirasa cukup 

untuk dijadikan lokasi dari studi kasus dalam penelitian. 
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Dari beberapa uraian di atas, peneliti menemukan urgensi untuk melakukan 

penelitian terkait evaluasi kebutuhan sarana infrastruktur perkotaan di wilayah studi 

kasus pada Kecamatan Tanjung Senang yaitu Kecamatan ini merupakan wilayah 

sub-urban sehingga segala perkembangan yang ada didalamnya terjadi dengan 

pesat selain itu lokasinya yang berada di ujung Kota Bandarlampung dan 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Selatan dapat mempengaruhi 

pertambahan jumlah penduduk yang menyebabkan kebutuhan sarana permukiman 

perkotaan akan meningkat. Lalu dilihat dari RTRW Kota Bandarlampung 

Kecamatan Tanjung senang merupakan Kecamatan ini diarahkan 

pengembangannya menjadi kawasan perumahan dan permukiman sehingga 

menyebabkan kecamatan ini diwajibkan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan 

utilitas untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu, timbul 

penelitian yang berjudul, “Kajian Kebutuhan Jumlah Sarana Permukiman 

Perkotaan Kota Bandarlampung Berdasarkan Persepsi Masyarakat (Studi Kasus: 

Kecamatan Tanjung Senang)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kota Bandarlampung sebagai Ibu Kota dari Provinsi Lampung merupakan 

pusat fungsional dari Provinsi Lampung karena merupakan pusat dari 

pemerintahan, pendidikan, perekonomian, sosial, dan juga kebudayaan. Kota 

Bandarlampung juga memiliki lokasi yang strategis, memiliki kekayaan alam yang 

indah, memiliki keragaman suku bangsa, dan banyak potensi lainnya sehingga 

menjadikan kota Bandarlampung dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan bagi 

Sumatera bagian Selatan. Kota Bandarlampung juga memiliki jumlah penduduk 

yang tinggi yaitu sebanyak 1.051.500 jiwa sehingga kebutuhan jumlah sarana 

infrastruktur di kota ini lambat laun akan semakin tinggi. 

Saat ini standar yang digunakan Kota Bandarlampung dan tentunya pada 

lokasi studi kasus yaitu Kecamatan Tanjung Senang dalam pemenuhan kebutuhan 

jumlah sarana infrastruktur sama dengan standar yang digunakan oleh kota-kota 

lain yang ada di Indonesia standar tersebut tertuang dalam SNI 03-1733-2004 

standar ini membahas tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di 

Perkotaan lokasi studi kasus yaitu Kecamatan Tanjung Senang termasuk salah satu 
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wilayah yang menggunakannya. Namun dengan standar yang bersifat nasional 

tersebut kurang menyesuaikan karakteristik wilayah-wilayah yang terdapat di 

seluruh Indonesia. Kota Bandarlampung tentunya membutuhkan standar yang 

menyesuaikan dengan karakteristik kebutuhan sarana infrastruktur sesuai dengan 

karakteristik yang dimiliki oleh kota ini sendiri. Hal ini bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dari seluruh masyarakat Kota Bandarlampung yang pertumbuhan 

penduduknya relatif tinggi agar mudah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 

Karena pada hakikatnya setiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing 

sebagai kriteria pemenuhan kebutuhan sarana permukiman perkotaan. Hal ini lah 

yang mendasari dibutuhkannya evaluasi terhadap kebutuhan jumlah sarana 

infrastruktur permukiman perkotaan sesuai dengan persepsi masyarakat yang 

diberlakukan saat ini di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandarlampung. 

Sehingga dari paparan diatas, rumusan masalah yang merupakan dasar dari 

penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi kebutuhan jumlah sarana 

infrastruktur permukiman perkotaan Kecamatan Tanjung Senang Kota 

Bandarlampung?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam tahap sebelumnya, 

penelitian ini memiliki tujuan untuk “Mengevaluasi standar kebutuhan sarana 

permukiman perkotaan Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandarlampung 

berdasarkan persepsi masyarakat”.  Dalam mencapai tujuan tersebut maka pada 

studi penelitian ini memuat beberapa sasaran, antara lain: 

1. Teridentifikasinya gap kebutuhan jumlah sarana permukiman perkotaan 

Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandarlampung. 

2. Tersusunnyanya rekomendasi kebutuhan sarana permukiman perkotaan 

Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandarlampung berdasarkan persepsi 

masyarakat. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian yang disusun pada penelitian ini terdiri dari 

dua hal, yaitu yang pertama ruang lingkup wilayah dan yang kedua ruang lingkup 

materi. Kedua ruang lingkup tersebut dijelaskan secara detail sebagai berikut.  
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1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah yang ditetapkan sebagai fokus dalam penelitian ini 

adalah Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandarlampung. Kecamatan Tanjung 

Senang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2000 yang 

membahas tentang Perubahan Batas Wilayah Bandarlampung. Saat ini jumlah 

kecamatan yang ada di Kota Bandarlampung adalah sebanyak 13 kecamatan 

termasuk Kecamatan Tanjung Senang. Ibu kota dari kecamatan ini adalah Tanjung 

Senang. Berikut merupakan batas-batas admnistratif dari Kecamatan Tanjung 

Senang: 

1. Pada bagian utara batasnya adalah Kabupaten Lampung Selatan; 

2. Pada bagian selatan batasnya adalah Kecamatan Sukarame dan Kecamatan 

Way Halim; 
3. Pada bagian timur batasnya adalah Kecamatan Sukarame dan Kabupaten 

Lampung Selatan; dan 

4. Pada bagian barat batasnya adalah Kecamatan Labuhan Ratu. 

Kecamatan Tanjung Senang saat ini memiliki 5 kelurahan, yaitu Kelurahan 

Tanjung Senang, Kelurahan Pematang Wangi, Kelurahan Perumnas Way Kandis, 

Kelurahan Way Kandis, dan Kelurahan Labuhan Dalam. Justifikasi pemilihan 

Kecamatan Tanjung Senang sebagai lokasi penelitian adalah karena kecamatan ini 

merupakan kecamatan yang cepat berkembang, memiliki kepadatan penduduk rata-

rata menengah dan juga mencirikan kawasan perkotaan.
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Sumber: Hasil Peneliti, 2020 

GAMBAR 1.1 

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN TANJUNG SENANG
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1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang Lingkup materi yang akan diulas di penelitian ini akan berfokus pada 

evaluasi kebutuhan sarana permukiman perkotaan Kecamatan Tanjung Senang 

Kota Bandarlampung. Penelitian ini secara spesifik akan dibatasi dengan sasaran-

sasaran yang ada di dalam penelitian ini. Untuk mengetahui mengenai evaluasi 

kebutuhan sarana permukiman perkotaan Kota Bandarlampung akan membahas 

mengenai gap antara ketentuan yang tertera pada standar ideal yaitu SNI 03-1733-

2004 yang berisikan ketentuan kebutuhan sarana permukiman perkotaan, lalu 

selanjutnya akan melihat jumlah sarana permukiman perkotaan yang ada pada 

kondisi eksisting di Kecamatan Tanjung Senang. Sehingga akan diperoleh nilai gap 

yang akan menggambarkan apakah sarana-sarana yang telah ada sudah mencukupi 

kebutuhan masyarakat. Selanjutnya akan menentukan rekomendasi terhadap 

kebutuhan sarana permukiman perkotaan yang dipengaruhi oleh persepsi 

masyarakat yang datanya didapatkan dari kuesioner. Sehingga persepsi masyarakat 

tersebut yang akan mempengaruhi berapa jumlah kebutuhan pada tiap-tiap sarana 

yang ada pada Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandarlampung. Lalu selanjutnya 

menentukan standar alternatif yang dapat digunakan sebagai masukan dalam 

menyusun standar tentang kebutuhan sarana permukiman selanjutnya yang berbasis 

persepsi masyarakat. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian peneltian menyajikan tentang judul, nama peneliti, metode 

penelitian, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang kajian peneliti-

peneliti pada sebelum penelitian ini. Proses ini dilangsukan untuk meminimalisir 

adanya pengulangan kajian terkait hal-hal yang serupa.  
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TABEL 1.1  

KEASLIAN PENELITIAN 

 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Muhammad Nadjib 

Massikki, 2005 

ANALISIS 

KETERSEDIAAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

PADA 

LINGKUNGAN 

PERMUKIMAN 

Penetapan Sarana dan Prasarana 

Lingkungan Permukiman Kota. 

• Perlu penambahan Sarana dan Prasarana 

Lingkungan Permukiman yang terdapat 

dalam lokasi studi penelitian ini yaitu RT 

02 dan RT 03 diwilayah RW 03 kelurahan 

Tatura Utara. 

• Memanfaatkan bangunan-bangunan yang 

ada serta perbaikan infrastruktur dasar yang 

diperlukan. 

Metode Penelitian: Penelitian ini dilakukan dengan metode Deskriftif Kualitatif dengan 

pendekatan berupa mengungkapkan Fenomena kegiatan pemukim dalam lingkungan 

permukimannya dalam menggunakan sarana dan prasarana lingkungan. 

Dina Puspita dan 

Djoko Suwandono, 

2014 

EVALUASI 

KETERSEDIAAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

PERMUKIMAN 

DI KELURAHAN 

BANDARJO 

KABUPATEN 

SEMARANG 

Pemenuhan sarana dan prasarana di 

lingkungan permukiman Kelurahan 

Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang dapat ditinjau 

berdasarkan peraturan normatif dan 

persepsi masyarakat. Berdasarkan analisis 

data dan pembahasan disimpulkan bahwa 

ketersediaan sarana prasarana permukiman 

di Kelurahan Bandarjo Kabupaten 

Semarang sudah memadai. Prasarana yang 

sudah memadai tersebut antara lain jalan, 

air bersih, drainase, dan sanitasi sedangkan 

sarana yang sudah memadai antara lain 

sarana pendidikan, kesehatan, niaga atau 

perdagangan dan sosial budaya. Sarana dan 

prasarana yang belum memadai baik 

menurut persepsi masyarakat ataupun 

standar adalah sarana ruang terbuka hijau 

dan prasarana persampahan. 

Metode Penelitian: melakukan observasi, kuesioner dan menelaah dokumen terkait. 
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Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Ajeng Dwi 

Handayani dan 

Nany Yuliastuti, 

2014 

IDENTIFIKASI 

KETERSEDIAAN 

DAN KUALITAS 

SARANA 

PRASARANA 

LINGKUNGAN DI 

URBAN FRINGE 

AREA 

KELURAHAN 

PUDAKPAYUNG 

Hasil yang didapatkan menyatakan bahwa 

Kelurahan Pudakpayung yang sarananya 

sudah sesuai standar adalah PAUD/TK, 

Posyandu, Puskesmas, Tempat praktik 

dokter, masjid warga, gereja, vihara, toko, 

pertokoan, balai warga, GSG, Lapangan 

olahraga, dan makam. Sedangkan untuk 

ketersediaan yang belum sesuai standar 

adalah SD, SLTP, SLTA, Taman Bacaan, 

Balai Pengobatan, Musholla/ Langgar, 

Taman/ Tempat Bermain, dan Jaringan 

Transportasi Lokal. 

Metode Penelitian: metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif 

berdasarkan hasil kuisioner dan obeservasi yang didapatkan dilapangan untuk menentukan 

ketersediaan, kualitas, dan persebaran sarana prasarana di wilayah studi. 

Roswita 

Dharmasanti dan Su 

Ritohardoyo, 2015 

SARANA 

PRASARANA 

PERMUKIMAN 

BERDASARKAN 

SISTEM 

PERKOTAAN DI 

KABUPATEN 

BANJARNEGARA 

Tingkat ketercukupan sarana prasarana di 

Banjarnegara dan Karangkobar dilihat dari 

jumlah penduduk yang dilayani, daya 

tampung sarana prasarana, dan jumlah 

ketersediaan saat ini. Beberapa sarana 

prasarana yang ada di kedua kecamatan 

tersebut jumlahnya sudah mampu melayani 

kebutuhan penduduk ditingkat kecamatan, 

tetapi apabila sarana prasarana tersebut 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

penduduk di pusat dan daerah pelayanan 

jumlahnya masih sangat kurang sehingga 

penduduk belum dapat terlayani dengan 

baik. 

Metode Penelitian: Penelitian deskripstif ini memanfaatkan data sekunder dan primer 

dalam pengolahan data dengan pendekatan keruangan untuk melihat perbedaan sarana 

prasarana. Analisis data berjenis Sequential explanatory menghasilkan kajian tentang 

kondisi dan bentuk sarana prasarana yang ada. 

Asri Budiarto, 

Marselly Dwiputri, 

dan Bambang 

Perkasa Alam, 2018 

ANALISIS 

KETERSEDIAAN 

DAN 

KEBUTUHAN 

SARANA 

PERMUKIMAN 

KECAMATAN 

PANCORAN MAS 

DAN 

KECAMATAN 

SUKMAJAYA 

SEBAGAI 

BAGIAN PPK 

KOTA DEPOK 

Menurut proyeksi kebutuhan sarana dan 

prasarana pada Kecamatan Pancoran Mas 

dan Kecamatan Sukmajaya diperlukan 

adanya penambahan jumlah sarana 

pendidikan & pembelajaran, sarana 

kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana 

perdagangan dan jasa untuk mendukung 

wilayah tersebut menjadi bagian PPK Kota 

Depok. 
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Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Metode Penelitian: Dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan melakukan 

Observasi lapangan, Dokumentasi, serta simak dokumen. Dalam menganalisis data 

responden menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif-kuantitatif. 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020 

 

Berdasarkan tabel yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang 

memuat tentang ketersediaan sarana dan prasarana permukiman, dapat dilihat jika 

penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut sehingga hasil 

dari masing-masing penelitian memiliki keunikannya sendiri. Ada beberapa 

perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut seperti 

contohnya perbedaan metodologi penelitian yang dipakai pada setiap penelitian, 

pada penelitian ini menggunakan analisis gap serta analisis deskriptif. Lalu terdapat 

perbedaan dari segi lokus penelitian, penelitian ini mengambil tempat di Kota 

Bandarlampung dengan studi kasus di Kecamatan Tanjung Senang. Penelitian ini 

akan mengevaluasi kebutuhan jumlah sarana infrastruktur di permukiman 

perkotaan berdasarkan persepsi masyarakat sehingga tidak hanya sekedar 

mengidentifikasi ketersediaan sarana pada suatu wilayah permukiman perkotaan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat menghasilkan beberapa 

manfaat. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terbagi menjadi dua jenis 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan memberikan manfaat 

teoritis sebagai referensi dari penelitian sejenis, yaitu yang berfokus 

dalam sarana infrastruktur kota. Lalu diharapkan setelah ada temuan 

pada penelitian ini dapat melihat evaluasi kebutuhan sarana permukiman 

perkotaan pada Kota Bandarlampung. 

b. Diharapkan penelitian ini akan memberi ilmu-ilmu yang berkaitan 

dengan infrastruktur yang ada di perkotaan, sarana dan prasarana, serta 
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mengidentifikasi hasil evaluasi mengenai kebutuhan sarana permukiman 

peerkotaan Kota Bandarlampung. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan masukan 

maupun referensi bagi pemerintah Kota Bandarlampung dalam 

mengambil kebijakan-kebijakan terkait standarisasi sarana infrastruktur 

di kawasan perkotaan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur untuk 

masyarakat Kota Bandarlampung. 

b. Diharapkan penelitian ini akan berguna sebagai bahan analisa dan dapat 

membuat ketersediaan sarana infrastruktur di Kota Bandarlampung 

menjadi lebih baik lagi dan lebih rinci dengan adanya standar mengenai 

sarana infrastruktur khusus Kota Bandarlampung. 
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1.7 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir berisi tentang alur dari penelitian dimulai bab awal hingga 

bab akhir yang akan dijelaskan menggunakan diagram alir. 

 

 

 

Sumber: Hasil Peneliti, 2020 

GAMBAR 1.2 

KERANGKA BERPIKIR PENELITIAN 
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1.8 Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini, memuat beberapa metode yang dimanfaatkan, 

diantaranya adalah metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, 

metode analisis, variabel penelitian, serta desain penelitian. 

 

1.8.1 Metode Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif, 

yang dimana menurut Sagala (2010) metode penelitian dengan pendekatan deduktif 

adalah sebuah proses penalaran yang berawal dari keadaaan umum kekeadaan yang 

khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, 

prinsip umum diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan, prinsip 

umum itu kedalam keadaan khusus. 

 Sementara itu pada penelitian ini, peneliti memakai penelitian kuantitatif. 

Hasil yang akan diperoleh dari analisis kuantitatif yang sudah diolah dan diuji, akan 

diperkuat lagi menggunakan analisis kualitatif yaitu menggunakan analisis 

deskriptif. Sehingga pada penguatan hasil analisis yang ditemukan pada hasil 

analisis kuantitatif yang sudah ditinjau, dapat diolah dan dianalisis dengan 

kualitatif. Penelitian kuantitatif memiliki makna berupa metode penelitian yang 

berfungsi untuk meneliti pada sebuah populasi maupun sampel tertentu, 

pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

statistik, dengan tujuan sebagai pengujian hipotesis yang telah ditentukan 

sebelumnya. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang 

digunakan dalam meneliti kondisi objek secara alamiah, dimana peran dari peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian kualitatif dilaksanakan secara triangulasi (gabungan) dan analisis 

datanya memiliki sifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih 

mrngutamakan makna dibandingkan dengan generalisasi (Sugiyono, 2013). 

 

1.8.2 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013) pengumpulan data merupakan langkah-langkah 

yang dilaksanakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian tersebut. 
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Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data 

primer serta data sekunder. 

Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang dapat memberikan secara langsung 

data kepada peneliti/pengumpul data (Sugiyono, 2013). Data primer dapat 

diperoleh melalui responden sebagai objek penelitian dan dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data. Data primer yang diperlukan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Kuesioner 

Kuesioner memiliki makna berupa salah satu dari teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan tertulis kepada 

responden sehingga kita memperoleh jawabannya. Kuesioner juga termasuk teknik 

pengumpulan data yang efisien apabila peneliti mengetahui dengan pasti variabel 

yang akan digunakan dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari responden. 

Selain itu, kuesioner juga tepat digunakan untuk responden dengan jumlah yang 

cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa 

pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka dan dapat disebar kepada responden 

secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet (Sugiyono, 2013). Dalam 

penelitian ini kuesioner disebarkan secara luar jaringan (offline) pada penduduk 

Kecamatan Tanjung Senang lalu data kuesioner ini digunakan untuk identifikasi 

evaluasi kebutuhan sarana perkotaan Kota Bandarlampung eksisting.  

Adapun tolak ukur yang digunakan pada saat proses memperoleh responden 

penelitian adalah: 

1. Masyarakat bersedia untuk menjawab pertanyaan kuesioner 

2. Masyarakat tinggal di Kecamatan Tanjung Senang 
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Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak dapat langsung 

memberikan data kepada peneliti/pengumpul data (Sugiyono, 2013). Sedangkan 

menurut Kurniawan., et al. (2016) data sekunder adalah data dokumentasi, data 

yang dilahirkan atau data yang digunakan oleh organisasi. Dalam penelitian ini data 

sekunder yang dibutuhkan berasal dari dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) 

03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 

dan Data sekunder yang tercakup di penelitian ini dibutuhkan untuk mengevaluasi 

kebutuhan sarana permukiman perkotaan di Kota Bandarlampung. 

 

1.8.3 Teknik Sampling Data 

Populasi memiliki arti berupa wilayah yang secara umum terdiri dari obyek 

maupun subyek dengan suatu ciri khas yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti 

dan ditindaklanjuti kemudian menarik kesimpulannya. Jadi konteks dari populasi 

tidak hanya orang saja, melainkan juga obyek dan benda-benda alam yang lain, 

serta tidak hanya jumlah yang tertera pada obyek atau subyek tetapi mencakup 

seluruh karakteristik/sifat yang ada pada subyek atau obyek itu. Apabila populasi 

terlalu besar lalu peneliti tidak sanggup untuk mempelajari hal-hal pada populasi 

tersebut maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Sampling merupakan sebuah teknik yang dilakukan oleh penelitan untuk 

mengambil atau menentukan sampel pada suatu penelitian (Safi’i, 2005). 

Sedangkan sampel sendiri merupakan anggota dari jumlah dan karakteristik yang 

dipunyai oleh suatu populasi. Apa yang akan diuji dari sampel tersebut 

kesimpulannya dapat diterapkan untuk populasi, oleh karena itu penentuan sampel 

harus benar-benar bersifat representatif (Sugiyono, 2013).  

Pada proses pengambilan sampel dari sebuah populasi diperlukan teknik 

sampling. Teknik sampling ialah sebuah teknik untuk mengambil sampel 

(Sugiyono, 2013). Dalam menentukan sampel yang akan dimanfaatkan pada suatu 

penelitian, terdapat beberapa macam-macam teknik sampling yang dapat 

digunakan yaitu antara lain: 
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1. Probability Sampling 

• Simple random sampling. 

• Proportionate stratified random sampling. 

• Disproportionate stratified random sampling. 

• Area (cluster) sampling (samping menurut daerah). 

2. Non-Probability Sampling 

• Sampling sistematis 

• Sampling kuota 

• Sampling accidental 

• Purposive sampling 

• Sampling jenuh 

• Snowball sampling 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik probability sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pada teknik probability sampling 

ini, teknik yang digunakan adalah Proportional Random Sampling yaitu 

pengambilan sampel secara proporsi yang dilakukan dengan mengambil subyek 

dari setiap wilayah yang telah ditentukan banyaknya subyek dalam masing-masing 

wilayah tersebut agar sampel yang diambil dapat seimbang (Arikunto, 2016). 

Sampel yang akan diambil pada penelitian ini yaitu sampel dari populasi yang ada 

di Kecamatan Tanjung Senang. Untuk penentuan ukuran sampel, peneliti memakai 

rumus Slovin yaitu sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

n = Jumlah sampel 

    N = Jumlah Seluruh Populasi 

    e = Standar error 
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Populasi pada Kecamatan Tanjung Senang berjumlah 49.160 jiwa. Oleh 

karena itu perhitungan sampel pada populasi Tanjung Senang dengan 

menggunakan rumus slovin dan tingkat kesalahan 10 % adalah sebagai berikut: 

 

 

 

  n = 99,79  

  n = 100 sampel 

Jadi, untuk pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu sebesar 100 sampel 

dari populasi yang ada di Kecamatan Tanjung Senang. 

Lalu untuk proporsi pembagian sampel untuk penyebaran kuesioner akan 

dibagi berdasarkan 5 kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Tanjung Senang 

sengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Pembagian proporsi sampel di Kecamatan Tanjung Senang untuk setiap 

kelurahan adalah sebagai berkut: 
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Sumber: Hasil Peneliti, 2021 

GAMBAR 1.3 

PETA PROPORSI SAMPEL PENELITIAN 

 

TABEL 1.2 

PROPORSI SAMPEL PENELITIAN 

No Kelurahan 
Jumlah 

Penduduk (Jiwa) 

Hasil Proporsi 

Sampel (Jiwa) 

1 Tanjung Senang 13505 27 

2 Pematang Wangi 7743 16 

3 Way Kandis 9461 19 

4 Perumnas Way Kandis 8733 18 

5 Labuhan Dalam 9718 20 

Jumlah 100 
 

Sumber: Hasil Peneliti, 2020 

 

Proporsi sampel tersebut tersebar pada seluruh kelurahan di Kecamatan 

Tanjung Senang, berikut merupakan peta persebaran responden kuesioner 

penelitian: 
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Sumber: Hasil Survey Peneliti, 2021 

 

GAMBAR 1.4 

PETA PERSEBARAN RESPONDEN 

 KELURAHAN LABUHAN DALAM 

 

 

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa persebaran jumlah sampel 

responden yang terdapat pada Kelurahan Labuhan Dalam adalah berjumlah 20 

orang responden yang ditentukan secara kebetulan atau Accidental Sampling.  
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Sumber: Hasil Survey Peneliti, 2021 

 

GAMBAR 1.5 

PETA PERSEBARAN RESPONDEN  

KELURAHAN TANJUNG SENANG 

 

Berdasarkan gambar 1.5 dapat dilihat bahwa persebaran jumlah sampel 

responden yang terdapat pada Kelurahan Tanjung Senang adalah berjumlah 27 

orang responden yang ditentukan secara kebetulan atau Accidental Sampling. Pada 

kelurahan ini memiliki responden terbanyak karena Kelurahan Tanjung Senang 

merupakan Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak. 
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Sumber: Hasil Survey Peneliti, 2021 

 

GAMBAR 1.6 

PETA PERSEBARAN RESPONDEN  

KELURAHAN WAY KANDIS 

 

Berdasarkan gambar 1.6 dapat dilihat bahwa persebaran jumlah sampel 

responden yang terdapat pada Kelurahan Way Kandis adalah sebanyak 19 orang 

responden yang ditentukan secara kebetulan atau Accidental Sampling. Jumlah 

sampel responden pada kelurahan ini tidak terlalu banyak karena kelurahan ini 

relatif tidak terlalu padat jumlah penduduknya. 
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Sumber: Hasil Survey Peneliti, 2021 

GAMBAR 1.7 

PETA PERSEBARAN RESPONDEN  

KELURAHAN PERUMNAS WAY KANDIS 

 

Berdasarkan gambar 1.7 dapat dilihat bahwa persebaran jumlah sampel 

responden yang terdapat pada Kelurahan Perumnas Way Kandis adalah sebanyak 

18 orang responden yang ditentukan secara kebetulan atau Accidental Sampling. 

Jumlah sampel responden pada kelurahan ini tidak terlalu banyak karena kelurahan 

ini relatif tidak terlalu padat jumlah penduduknya. 
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Sumber: Hasil Survey Peneliti, 2021 

GAMBAR 1.8 

PETA PERSEBARAN RESPONDEN  

KELURAHAN PEMATANG WANGI 

 

Berdasarkan gambar 1.8 dapat dilihat bahwa persebaran jumlah sampel 

responden yang terdapat pada Kelurahan Pematang Wangi adalah sebanyak 16 

orang responden yang ditentukan secara kebetulan atau Accidental Sampling.  

 

1.8.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan teknik analisis apa saja yang akan digunakan 

oleh peneliti dalam melakukan analisis penelitian. 

Metode Analisis Gap 

Analisis Gap apabila disebutkan secara bahasa umum dikenal sebagai analisis 

kesenjangan ataupun celah. Analisis gap pada penelitian ini digunakan untuk 

sasaran pertama yaitu teridentifikasinya gap kebutuhan jumlah sarana permukiman 

perkotaan Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandarlampung. Dengan 

memanfaatkan analisis gap maka dapat diketahui gap yang terjadi antara jumlah 

sarana eksisting dengan ketentuan yang tertuang pada SNI 03-1733-2004. 
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Pada ketentuan dalam SNI 03-1733-2004 memiliki acuan yang berbeda pada 

setiap sub-output sarana permukiman perkotaan. Untuk mengetahui jumlah standar 

sesuai SNI maka akan dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

 

Ketentuan SNI=  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌 𝒌𝒆𝒄𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒖𝒌𝒖𝒏𝒈 (𝑺𝑵𝑰)
 

 

Nilai Gap= 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒆𝒌𝒔𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒈 − 𝒌𝒆𝒕𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒏 𝑺𝑵𝑰 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka selanjutnya akan diperoleh nilai 

kebutuhan sarana sesuai dengan SNI 03-1733-2004 yang akan dikurang dengan 

nilai jumlah sarana eksisting sehingga akan diperoleh gap dari ketentuan SNI 03-

1733-2004 dengan jumlah sarana eksisting. Dari hasil analisis gap tersebut apabila 

hasilnya < 0 maka sarana tersebut masih belum tercukupi dan apabila  0 maka 

sarana tersebut kebutuhannya telah tercukupi. 

 

Metode Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif bertujuan untuk melakukan pengukuran mendalam dari 

karakteristik populasi dan juga termasuk kedalam analisis yang paling mendasar 

untuk merefleksikan keadaan secara umum dengan mengumpulkan, 

mengorganisasikan, menginterpretasikan data sesuai dengan prosedur yang 

dilakukan dengan baik. Dalam statistika deskriptif yang kerap kali digunakan dan 

keluar adalah tabel, diagram, grafik serta besaran - besaran lainnya, dengan itu 

kumpulan data yang telah diperoleh selanjutnya diinput sehingga tersedia dengan 

simpel dan rapi lalu dapat menyajikan informasi penting dari kumpulan data yang 

tersedia (Creswell, 2010). Lalu statistik deskriptif menurut Hartono (2010) 

merupakan kegiatan statistik yang diawali dengan merangkai data, menyusun atau 

mengukur data, mengolah data, menyajikan dan menganalisis data angka untuk 

menggambarkan suatu gejala, peristiwa, serta keadaan. Analisis deskriptif pada 

penelitian ini akan digunakan dalam sasaran kedua yaitu untuk teridentifikasinya 

rekomendasi kebutuhan sarana perkotaan Kecamatan Tanjung Senang Kota 

Bandarlampung berdasarkan persepsi masyarakat. 
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 Adapun analisis deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan persepsi dari masyarakat yang telah diperoleh pada survey 

pengambilan kuesioner. Pada analisis ini dalam pemberian rekomendasi juga 

menggunakan jumlah eksisting dari sarana, standar SNI, nilai gap dari keduanya. 

Hal ini dilakukan agar dapat menemukan rekomendasi standar alternatif yang 

sesuai dengan kebutuhan sarana permukiman perkotaan di Kecamatan Tanjung 

Senang. Langkah dalam membuat rekomendasi standar alternatif adalah dengan 

cara mengetahui berapa kebutuhan sarana permukiman perkotaan per sub-sarana 

berdasarkan persepsi masyarakat dan mengetahui jumlah penduduk per kecamatan. 

Untuk perhitungannya sebagai berikut: 

 

Standar alternatif = 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌 𝒑𝒆𝒓 𝒌𝒆𝒄𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒌𝒆𝒃𝒖𝒕𝒖𝒉𝒂𝒏 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂
 

 

Berdasarkan hasil proses perhitungan didapatkan nilai acuan baru yaitu 

standar alternatif yang diharapkan dapat menjadi saran dan masukan dalam kajian 

untuk merumuskan standar SNI tentang kebutuhan sarana permukiman selanjutnya. 

 

1.8.5 Etika Penelitian 

Pada saat melakukan penelitian ini, peneliti menjunjung tinggi terkait etika 

pada saat sebuah penelitian dilakukan. Pada penelitian ini menggunakan etika 

sebagaimana yang disampaikan oleh (Loiselle et al., (2004) dalam Palestin (2007): 

1. Menghormati Harkat dan Martabat Manusia (Respect for Human 

Dignity)  

Peneliti akan meninjau kembali wewenang dari responden penelitian guna 

memperoleh data yang berhubungan dengan alur dari penelitian serta memiliki 

kebebasan dalam membuat pilihan dan bebas dari paksaan saat mengikuti kegiatan 

dalam penelitian penelitian (autonomy). Beberapa aksi yang berhubungan pada 

prinsip ini adalah, adalah: peneliti menyiapkan formulir yang berisikan persetujuan 

responden (informed consent). 

2. Menghormati Privasi dan Kerahasiaan Subyek Penelitian (Respect for 

Privacy and Confidentiality)  
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Pada hakikatnya penelitian memicu terbukanya informasi dari suatu individu 

seperti informasi yang memasuki ranah privacy, oleh karena itu, peneliti harus 

mengedepankan privacy dari hak-hak dasar individu tersebut.  

3. Keadilan dan Inklusivitas (Respect for Justice and Inclusiveness) 

Penelitian dilaksanakan oleh peneliti secara jujur, hati-hati, profesional, 

berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, 

kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. 

Menekankan kebijakan penelitian, memberikan keuntungan dan beban secara 

merata, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Peneliti 

mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak responden penelitian untuk 

memperoleh tindakan yang adil baik sebelum, selama, maupun setelah 

berkontribusi dalam penelitian.  

4. Memperhitungkan Manfaat dan Kerugian yang Ditimbulkan 

(Balancing Harms and Benefits)  

Pada saat dilakukan penelitian, peneliti melaksanakannya sesuai dengan 

prosedur penelitian agar memperoleh data yang bermanfaat secara maksimal bagi 

responden penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (beneficence). 

Peneliti meminimalisir risiko yang berpotensi untuk merugikan bagi responden 

(nonmaleficence).  

 

1.8.6 Desain Penelitian 

TABEL 1.3 

DESAIN PENELITIAN 

Sasaran Analisis Sumber Data Keluaran 

Teridentifikasinya gap 

kebutuhan jumlah 

sarana permukiman 

perkotaan Kecamatan 

Tanjung Senang Kota 

Bandarlampung  

Analisis 

Gap 

SNI 03-1733-

2004 dan 

Tanjung Senang 

dalam Angka, 

Badan Pusat 

Statistik 

Teridentifikasinya 

gap sarana 

permukiman 

perkotaan 

Kecamatan 

Tanjung Senang 

Kota 

Bandarlampung 
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Sasaran Analisis Sumber Data Keluaran 

Tersusunnya 

rekomendasi 

kebutuhan sarana 

permukiman 

perkotaan Kecamatan 

Tanjung Senang Kota 

Bandarlampung 

berdasarkan persepsi 

masyarakat 

Analisis 

Deskriptif 
Kuesioner 

Rekomendasi 

kebutuhan sarana 

permukiman 

perkotaan 

Kecamatan 

Tanjung Senang 

Kota 

Bandarlampung 

 

Sumber: Hasil Peneliti, 2020 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Pada sub bab ini akan berisi tentang penjabaran dari isi penelitian secara 

singkat dan akan memberikan gambaran isi penelitian secara singkat. Penulisan 

penelitian ini dipisahkan menjadi lima bab yaitu sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjabarkan tentang hal-hal yang mendasari apa-apa saja yang 

dilakukan pada penelitian ini. Sub-bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Selain itu pada bab ini juga 

terdapat kerangka penelitian. 

BAB II TINJAUAN LITERATUR 

Bab ini memuat mengenai teori-teori dasar yang mendasari penelitian yakni 

lingkungan hidup dan apa saja yang mempengaruhi kerusakannya, kajian mengenai 

sampah yang berisikan definisi infrastruktur, sarana, sarana yang terdapat di 

perkotaan, peran dari sarana, dan perencanaan kebutuhan sarana di perkotaan. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH 

Bab ini menjabarkan tentang gambaran umum wilayah penelitian yaitu di 

Kecamatan Tanjung Senang. Selain itu pada awal pembahasan akan membahas 

tentang gambaran umum secara singkat Kota Bandarlampung. Selanjutnya akan 

dijelaskan mengenai gambaran umum secara detail dari Kecamatan Tanjung 

Senang serta kondisi ketersediaan sarana yang ada di Kota Bandarlampung. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Pada bab ini akan dijabarkan tentang hasil analisis yang telah dilakukan pada 

penelitian, pembahasan mengenai gap antara kebutuhan sarana permukiman 

perkotaan secara eksisting dengan ketentuan dalam SNI 1733-03-2004 dan 

memberikan rekomendasi berdasarkan persepsi masyarakat.  

BAB V KESIMPULAN  

Pada bab ini akan dijabarkan tentang temuan studi, kesimpulan, rekomendasi, 

kelemahan studi, serta saran untuk studi lanjutan terkait penelitian ini.  


