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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar pada 

penelitian berupa latar belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, 

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

penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan sistematika 

penulisan dalam mengkaji Kebutuhan Prasarana Permukiman Perkotaan Kota 

Bandarlampung (Studi Kasus : Kecamatan Tanjung Senang). Berikut uraian secara 

rinci hal-hal dasar penelitian ini.  

1.1   Latar Belakang  

Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan lokasi yang strategis, 

yaitu diujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadikan Provinsi Lampung 

sebagai pintu masuk Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa (RPJMD Provinsi 

Lampung Tahun 2019-2024). Salah satu Kota di Provinsi Lampung yang 

berperan sebagai pusat pertumbuhan bagi Sumatera bagian selatan adalah Kota 

Bandarlampung, dimana Kota Bandarlampung juga merupakan pusat 

pemerintahan, pusat perdagangan, pusat wisata, dan pusat pendidikan (RPJMD 

Kota Bandarlampung Tahun 2016-2021). Kota Bandarlampung memiliki 

prospek yang kuat untuk berkembang menjadi sebuah kota yang besar dalam 

skala regional, nasional bahkan internasional. Hal ini didukung oleh adanya 

potensi dari Kota Bandarlampung itu sendiri salah satunya yaitu lokasi 

geografis yang strategis (RPJMD Kota Bandarlampung Tahun 2016-2021). 

Kedudukan Kota Bandarlampung pada lokasi geografis yang strategis juga 

didukung oleh aksesibilitas yang tinggi yaitu dapat dicapai melalui jalan raya 

Trans Sumatera, transportasi laut melalui Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan 

Panjang, serta Jalur Udara melalui Bandar Udara Branti. Oleh karena itu, hal 

tersebut akan menyebabkan jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak dapat 

dihindari. 

Kecamatan Tanjung Senang merupakan salah satu kecamatan di Kota 

Bandarlampung yang terus mengalami pertumbuhan penduduk setiap 
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tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini yaitu 

pertumbuhan penduduk Kecamatan Tanjung Senang pada tahun 2015-2019. 

 

 

Sumber: Kecamatan Tanjung Senang Dalam Angka 

 

GAMBAR 1. 1  

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TANJUNG SENANG TAHUN 2015-2019 

 

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2015-2019 jumlah 

penduduk Kecamatan Tanjung Senang terus meningkat. Selain itu Perda Kota 

Bandarlampung No. 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Tahun 2011-2030, 

Kecamatan Tanjung Senang merupakan salah satu kecamatan yang arah 

kegiatannya diperuntukkan sebagai kawasan perumahan dan permukiman. 

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. Disamping itu 

Kecamatan Tanjung Senang juga merupakan salah satu kecamatan di Kota 

Bandarlampung yang memiliki ciri-ciri kawasan perkotaan dan berada pada 

wilayah sub urban. Dengan lokasinya yang berada pada wilayah sub urban, 

maka Kecamatan Tanjung Senang merupakan salah satu kecamatan yang cepat 

berkembang. Hal ini juga dikatakan oleh Yunus (2000) dalam Jatikusuma 

(2016) bahwa peningkatan kebutuhan tempat tinggal dan kedudukan fungsi-

fungsi selalu mengambil pada daerah pinggiran kota karena ketersediaan ruang 
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di dalam pusat kota tetap dan terbatas. Kecenderungan alami perkembangan 

permukiman juga berlangsung secara bertahap ke arah luar (mengalami 

pemekaran) dan polanya mengikuti prasarana transportasi (jaringan jalan) yang 

ada (Koestoer et al., 2001) dalam (Fajeri et al., 2017).  

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan potensi-potensi 

tersebut, maka kebutuhan akan prasarana permukiman harus lebih ditingkatkan 

agar masyarakat yang ada dapat hidup lebih sejahtera. Saat ini standar 

kebutuhan prasarana permukiman perkotaan mengacu pada SNI No. 03-1733-

2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dan 

Permen PU No.01/PRT/M/2014. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa 

standar prasarana yang harus tersedia di permukiman perkotaan yaitu 

penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat, penyediaan sanitasi yang 

terdiri dari sistem air limbah yang memadai, sistem persampahan, dan jaringan 

drainase, kemudian ada pula penyediaan jaringan listrik, serta penyediaan 

jaringan telepon. 

SNI No. 03-1733-2004 tersebut telah ditetapkan untuk digunakan dan 

menjadi acuan dalam memproyeksikan kebutuhan infrastruktur terutama 

prasarana perkotaan pada seluruh wilayah di Indonesia. Dalam hal ini, 

peraturan tersebut diasumsikan tidak melihat dari karakteristik pada masing-

masing wilayah, sehingga penetapan standar prasarana di masing-masing 

perkotaan adalah sama. Salah satu kebutuhan prasarana yang berbeda tiap 

wilayah adalah kebutuhan air bersih. Menurut Sasongko Djoko (1986) dalam 

Mulya (2018) kebutuhan air bersih berbeda dari satu kota terhadap kota 

lainnya, bergantung pada cuaca, ciri-ciri masalah lingkungan hidup, penduduk, 

industrialisasi, dan faktor-faktor lainnya. Suatu kota tertentu, penggunaan air 

bersih juga berubah dari musim ke musim, hari ke hari, dan jam ke jam. 

Kebutuhan air bersih juga akan terus meningkat seiring dengan laju 

pertumbuhan penduduk serta perbaikan tingkat kesejahteraan yang berdampak 

pada pergeseran standar dan mutu kehidupan penduduk (Mulya, 2018).  

Hal ini dibuktikan dengan adanya komparasi kebutuhan air bersih pada 

Kota Bandarlampung sebagai kota besar dan Kota Jakarta sebagai kota 

metropolitan. Menurut Sinia (2018) jumlah kebutuhan air bersih Kota 
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Bandarlampung dari semua jenis kebutuhan seperti minum, memasak, 

mencuci, mandi, dll. adalah 130,44 liter/orang/hari dan jumlah kebutuhan air 

bersih Kota Jakarta menurut direktur utama PD PAM Jaya mencapai 180 

liter/orang/hari sampai 200 liter/orang/hari, yang artinya terdapat perbedaan 

kebutuhan prasarana yaitu kebutuhan air bersih pada wilayah kota besar dan 

kota metropolitan. Perbedaan tersebut disebabkan karena kesejahteraan 

masyarakat Kota Jakarta lebih tinggi dibanding dengan Kota Bandarlampung 

dilihat dari status pembangunan manusia di provinsi tahun 2020. Kota Jakarta 

memiliki status pembangunan manusia yang sangat tinggi yaitu dengan besaran 

IPM ≥ 80, sedangkan Kota Bandarlampung memiliki status pembangunan 

manusia dibawah Kota Jakarta yaitu sedang dengan besaran IPM 60 sampai < 

70. Hal ini berarti, sesuai dengan pernyataan di atas yaitu menurut Sasongko 

Djoko (1986) dan Mulya (2018) bahwa kebutuhan air bersih tiap wilayah 

berbeda bergantung pada kesejahteraan masyarakatnya.   

Kebutuhan prasarana perkotaan Indonesia terutama pada Kota 

Bandarlampung yaitu Kecamatan Tanjung Senang yang merupakan salah satu 

Kecamatan dengan arah kegiatannya diperuntukkan sebagai kawasan 

perumahan dan permukiman, akan memerlukan kebutuhan prasarana 

permukiman yang berbeda dari kebutuhan prasarana pada wilayah lainnya. 

Kecamatan Tanjung Senang memerlukan prasarana perkotaan yang sesuai 

dengan karakteristik wilayahnya agar dalam proses perencanaan dan proyeksi 

kebutuhan infrastruktur perkotaan menghasilkan perencanaan yang lebih baik, 

sehingga standar dalam menentukan kebutuhan prasarana merupakan hal yang 

penting untuk perencanaan infrastruktur perkotaan. Dengan adanya standar 

yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing wilayah, maka kebutuhan 

infrastruktur terutama dalam hal prasarana akan sesuai yaitu tidak berlebihan 

maupun tidak kekurangan. 

Pemenuhan kebutuhan prasarana permukiman yang sesuai dengan 

karakteristik masyarakatnya terutama pada Kecamatan Tanjung Senang 

diperlukan secara langsung berdasarkan persepsi dari masyarakat pada wilayah 

itu sendiri. Hal ini disebabkan karena menurut Moeljarto (1987) dalam Rizqina 

(2010) masyarakat merupakan fokus sentral dan tujuan dari akhir 
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pembangunan. Tanpa adanya pelibatan masyarakat, kebutuhan dan kondisi 

pada suatu wilayah tidak akan terungkap. Hal tersebut juga dinyatakan oleh 

Adrianto (2006) bahwa suatu pembangunan terutama pada kebutuhan 

prasarana dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk 

masyarakat. Persepsi masyarakat terkait kebutuhan prasarana perlu diketahui 

sehingga adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dapat dibutuhkan 

untuk mengetahui kebutuhan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat 

(Sartika, 2018). Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat akan lebih 

mengutamakan pembangunan dengan potensi internal sebagai sumber 

kekuatan. Sehingga pembangunan prasarana permukiman akan melibatkan 

peran serta masyarakat salah satunya persepsi dari masyarakat. Dengan 

keterlibatan tersebut sekurang-kurangnya masyarakat akan memiliki rasa 

tanggung jawab dan juga diharapkan adanya inisiatif dari masyarakat sehingga 

mereka dapat terlibat dalam pemenuhan prasarana permukiman (Sartika, 

2018). Oleh karena itu, persepsi masyarakat akan mendorong terciptanya hasil 

pembangunan yang baik, karena masyarakatlah yang mengetahui dan 

memahami terkait kondisi dan kebutuhan apa yang ada di wilayahnya 

(Adrianto, 2006). 

Kecamatan lain yang juga berada pada wilayah sub urban yang 

berdekatan dengan Kecamatan Tanjung Senang adalah Kecamatan Sukarame, 

namun pada penelitian ini studi kasus yang digunakan adalah Kecamatan 

Tanjung Senang karena menurut Ghazi (2018) Kecamatan Tanjung Senang 

yang berada pada BWK C merupakan wilayah permukiman terluas tepatnya 

pada Kelurahan Way Kandis, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan lahan 

permukiman yang signifikan yaitu sebesar 50 hektar. Perluasan lahan 

permukiman ini dikarenakan ketersediaan lahan terbuka masih sangat luas 

yaitu mencapai 64%. Sedangkan untuk Kecamatan Sukarame tepatnya pada 

Kelurahan Sukarame pada tahun yang sama tidak mengalami perluasan lahan 

permukiman yang signifikan, hal ini disebabkan kawasan terbangun pada 

Kelurahan Sukarame telah mencapai 84%. Oleh karena itu, pertumbuhan 

penduduk pada kedua wilayah sub urban tersebut akan cenderung mengarah ke 

Kecamatan Tanjung Senang. 



6 

 

 

 

Dari latar belakang di atas, peneliti menemukan urgensi untuk melakukan 

penelitian terkait identifikasi standar kebutuhan alternatif kebutuhan prasarana 

permukiman perkotaan Kota Bandarlampung berdasarkan persepsi masyarakat 

dengan wilayah studi kasus yang diambil adalah Kecamatan Tanjung Senang. 

Pengambilan wilayah pada Kecamatan Tanjung Senang dikarenakan 

Kecamatan Tanjung Senang merupakan Kecamatan yang memiliki ciri-ciri 

perkotaan serta wilayahnya yang berada pada wilayah sub urban. Sehingga dari 

uraian tersebut peneliti mengangkat judul penelitian yaitu “Kajian 

Kebutuhan Prasarana Permukiman Perkotaan Kota Bandarlampung 

(Studi Kasus: Kecamatan Tanjung Senang)”. 

 

1.2   Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Kota Bandarlampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang mana 

merupakan pusat kegiatan dari pemerintahan, sosial, pendidikan, dan 

kebudayaan, serta sebagai pusat kegiatan perekonomian dengan ditunjang oleh 

lokasi yang strategis. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwa akan 

terjadinya pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya. Salah satu Kecamatan 

di Kota Bandarlampung yang mengalami pertambahan jumlah penduduk tiap 

tahunnya adalah Kecamatan Tanjung Senang. Kecamatan tersebut berada pada 

wilayah sub urban dimana dengan lokasi tersebut maka Kecamatan Tanjung 

Senang merupakan salah satu Kecamatan yang cepat berkembang.  

Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk pada Kecamatan Tanjung 

Senang akan membawa perubahan besar pada kebutuhan dasar manusia beserta 

fasilitas penunjangnya. Kebutuhan dasar tersebut terus meningkat secara 

alamiah seiring kompleksitasnya kebutuhan hidup bermasyarakat seperti 

kebutuhan untuk aktivitas sosial, ekonomi, dan sebagainya. Hal tersebut 

menuntut penyediaan wadah aktivitas berupa prasarana permukiman yang 

berguna untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat (Tahir, 2019). 

Prasarana sendiri juga berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnya 

permukiman agar dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Untuk 

mengembangkan dan memperbaiki fungsi dari permukiman maka dibutuhkan 

keseimbangan antara sediaan infrastruktur (supply) yang ingin diwujudkan 
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dengan tingkat kebutuhan atau permintaan (demand) dari pengguna dan 

pemanfaat prasarana. Karena pada dasarnya kebutuhan atau permintaan 

(demand) lebih besar dari sediaan (supply) (Maryati, 2014). Maka 

keseimbangan di antara kedua hal tersebut akan mengoptimalkan pemakaian 

sumber daya yang terbatas (Diwiryo, 1996) dalam (Pratama, 2013).  

Saat ini standar kebutuhan prasarana permukiman perkotaan dibuat 

dalam peraturan pemerintah yang ditujukan untuk semua wilayah yang ada di 

Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa standar tersebut diasumsikan tidak 

melihat dari karakteristik pada masing-masing wilayahnya, sehingga 

penetapan standar prasarana di masing-masing perkotaan adalah sama. Sebagai 

kota dengan perkembangannya yang prospektif, Kota Bandarlampung tepatnya 

Kecamatan Tanjung Senang akan membutuhkan prasarana yang sesuai dengan 

karakteristik wilayah dan masyarakatnya guna menunjang aktivitas kegiatan 

yang ada di dalamnya berdasarkan persepsi dari masyarakatnya, karena pada 

dasarnya masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dari 

wilayah lainnya.  

Kebutuhan prasarana permukiman tersebut diperlukan berdasarkan 

persepsi dari masyarakat karena pada dasarnya pelaksanaan pembangunan 

terdiri dari tiga komponen utama agar pelaksanaan pembangunan dapat 

berhasil dan berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu salah satunya masyarakat. 

Masyarakat merupakan salah satu komponen dalam pelaksanaan pembangunan 

karena masyarakat dapat berperan sebagai subyek maupun obyek 

pembangunan (Adrianto, 2006). Keterlibatan masyarakat akan mendorong 

terciptanya hasil pembangunan yang baik, karena masyarakatlah yang 

mengetahui dan memahami kondisi apa yang ada di wilayahnya (Adrianto, 

2006). Pemerintah juga melakukan upaya dalam pemenuhan kebutuhan 

prasarana permukiman melalui program pembangunan yang bertumpu pada 

kelompok masyarakat. Karena hal ini diharapkan adanya inisiatif dari 

masyarakat sehingga mereka dapat terlibat dalam pemenuhan prasarana 

permukiman. Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat akan lebih 

mengutamakan pembangunan dengan potensi internal sebagai sumber 

kekuatan. Keterlibatan masyarakat tersebut salah satunya melalui persepsi 



8 

 

 

 

masyarakat sehingga sekurang-kurangnya masyarakat akan memiliki rasa 

tanggung jawab (Sartika, 2018). Oleh karena itu persepsi masyarakat dapat 

membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan khususnya terkait 

kebutuhan prasarana permukiman. Dari rumusan masalah di atas, 

memunculkan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana Kebutuhan 

Prasarana Permukiman Perkotaan Kecamatan Tanjung Senang Kota 

Bandarlampung?” 

 

1.3   Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi standar 

kebutuhan prasarana permukiman perkotaan Kecamatan Tanjung Senang Kota 

Bandarlampung. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini memiliki 

beberapa sasaran sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kebutuhan prasarana permukiman perkotaan Kecamatan 

Tanjung Senang Kota Bandarlampung. 

2. Mengidentifikasi standar kebutuhan alternatif prasarana permukiman 

perkotaan Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandarlampung berdasarkan 

persepsi masyarakat. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini memiliki manfaat yang dibagi menjadi dua yaitu 

manfaat akademis dan manfaat praktis, dimana penjelasan dari manfaat-

manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dari segi akademis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat 

untuk memperluas dan memperbanyak wawasan mengenai kebutuhan 

prasarana perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai 

pembelajaran mengenai kebutuhan prasarana permukiman perkotaan 

yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan wilayahnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya: 
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a. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah 

Kota Bandarlampung atau kota lainnya terhadap penyediaan 

prasarana permukiman perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan 

wilayahnya masing-masing. 

b. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan 

dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.5   Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian membahas mengenai batasan-batasan yang 

akan digunakan pada penelitian ini. Dimana lingkup penelitian terdiri dari 

lingkup materi dan lingkup wilayah yang bertujuan untuk memberikan 

batasan mengenai materi yang dibahas dan lokasi yang menjadi fokus 

penelitian. 

1.5.1 Lingkup Materi 

Lingkup materi merupakan batasan konsep dan teori yang akan 

dibahas dalam penyusunan laporan penelitian ini. Berdasarkan 

permasalahan yang diangkat dan sasaran yang akan dicapai, lingkup 

materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai 

kebutuhan prasarana permukiman perkotaan di Kecamatan Tanjung 

Senang Kota Bandarlampung. Prasarana yang digunakan terdiri dari 

enam prasarana diluar prasarana transportasi yaitu prasarana air bersih, 

prasarana air limbah, prasarana persampahan, prasarana drainase, 

prasarana listrik, dan prasarana telepon. Kajian ke enam prasarana 

tersebut menggunakan standar acuan SNI No. 03-1733-2004.  

Sasaran pertama dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi 

kebutuhan prasarana permukiman perkotaan Kecamatan Tanjung Senang 

Kota Bandarlampung. Kebutuhan prasarana tersebut merupakan 

kebutuhan yang dilihat dari persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat 

terhadap prasarana permukiman dilihat berdasarkan kebutuhan mereka 

terhadap penggunaan air bersih (liter/orang/hari), persentase volume air 

limbah yang dihasilkan dari penggunaan air bersih (%/orang/hari), 
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jumlah sampah yang dihasilkan (kg/orang/hari), tinggi air drainase pada 

lingkungan permukiman (cm), kebutuhan daya listrik terpasang (VA), 

dan penggunaan telepon rumah. 

Sedangkan pada sasaran kedua yaitu mengidentifikasi standar 

kebutuhan alternatif prasarana permukiman perkotaan Kecamatan 

Tanjung Senang Kota Bandarlampung berdasarkan persepsi masyarakat. 

Standar kebutuhan alternatif prasarana ini merupakan standar usulan 

untuk kebutuhan prasarana permukiman yang dirumuskan berdasarkan 

persepsi masyarakat Kecamatan Tanjung Senang. Setelah kebutuhan 

prasarana pada sasaran pertama telah diketahui, maka terlebih dahulu 

dilakukan perbandingan dengan SNI No. 03-1733-2004. Apabila 

kebutuhan prasarana pada masyarakat tidak sesuai dengan SNI No. 03-

1733-2004 maka akan disimpulkan menjadi standar kebutuhan alternatif.  

 

1.5.2  Lingkup Wilayah 

Lingkup wilayah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu di 

Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandarlampung. Pemerintahan 

Kecamatan Tanjung Senang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

No.14 Tahun 2000 tanggal 16 Desember 2000 tentang perubahan batas 

wilayah Bandarlampung. Sehingga Kota Bandarlampung yang semula 

terdiri dari 9 Kecamatan, saat ini menjadi 13 Kecamatan termasuk 

Kecamatan Tanjung Senang. Kecamatan ini dipilih untuk dijadikan 

lokasi penelitian karena Kecamatan Tanjung Senang merupakan salah 

satu kecamatan yang memiliki ciri-ciri perkotaan, dan wilayahnya yang 

berada pada wilayah sub urban. Dengan lokasinya yang berada pada 

wilayah sub urban, maka Kecamatan Tanjung Senang merupakan salah 

satu kecamatan yang cepat berkembang, sehingga kebutuhan 

infrastruktur terutama prasarana akan semakin tinggi. 

Kecamatan Tanjung Senang terdiri dari beberapa kelurahan antara 

lain Kelurahan Labuhan Dalam, Kelurahan Tanjung Senang, Kelurahan 

Pematang Wangi, Kelurahan Way Kandis, dan Kelurahan Perumnas 
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Way Kandis. Adapun batasan wilayah administrasi penelitian sebagai 

berikut: 

• Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Lampung 

  Selatan 

• Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sukarame 

  dan Kecamatan Way Halim 

• Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sukarame 

  dan Kabupaten Lampung Selatan 

• Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Labuhan 

  Ratu 

Untuk lebih jelasnya berikut merupakan peta administrasi Kecamatan 

Tanjung Senang.
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Sumber: Hasil Olahan Argcis,2021 

 

GAMBAR 1. 2 PETA ADMINISTRASI KECAMATAN TANJUNG SENANG
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1.6   Metodologi Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

pendekatan deduktif, yang mana pendekatan deduktif adalah suatu proses 

penalaran yang berasal dari keadaan umum menuju keadaan khusus 

(Sagala, 2010). Sedangkan jenis penelitian yang dipakai adalah 

penelitian dengan metode kuantitatif yaitu data yang digunakan berupa 

angka-angka atau data kuantitatif atau jenis data lain yang dapat 

dikuantitatifkan atau dapat dioperasikan menggunakan teknik statistik 

(Yusuf, 2017). 

1.6.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan elemen yang akan diteliti dalam suatu 

penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 

identifikasi standar kebutuhan alternatif kebutuhan prasarana 

permukiman perkotaan sebagai fokus dan Kecamatan Tanjung Senang, 

Kota Bandarlampung sebagai lokasi penelitian. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk 

mendukung penelitian dan merupakan langkah yang dilakukan oleh 

peneliti (Sugiyono, 2013). Data yang diperlukan untuk penelitian ini 

terdiri dari jenis data primer dan data sekunder. 

A. Pengumpulan Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data 

secara langsung kepada peneliti/pengumpul data (Sugiyono, 2013). 

Data primer bisa diperoleh melalui responden dan bisa digunakan 

sebagai sarana untuk memperoleh informasi ataupun data. Data 

primer yang diperlukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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a. Kuesioner (angket) 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

memberikan responden dengan sejumlah pertanyaan tertulis 

untuk dapat dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui 

variabel yang ingin dipakai dan tahu apa yang bisa diharapkan 

dari responden. Selain itu, Kuesioner juga cocok digunakan 

ketika jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah 

yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan 

tertutup atau terbuka dan dapat diberikan langsung kepada 

responden atau dikirim melalui email atau internet (Sugiyono, 

2013). Dalam penelitian ini pengumpulan kuesioner dilakukan 

secara langsung/turun ke lapangan dan digunakan untuk 

mendapatkan data kebutuhan prasarana permukiman pada 

Kecamatan Tanjung Senang dengan menggunakan 6 prasarana 

yaitu air bersih, air limbah, persampahan, drainase, listrik, dan 

telepon. Untuk mendapatkan data kebutuhan tersebut, peneliti 

memberikan sebuah pertanyaan kepada responden terkait 

kebutuhan mereka terhadap prasarana permukiman dalam 

sehari-hari seperti kebutuhan air bersih, persentase volume air 

limbah yang dihasilkan, jumlah sampah yang dihasilkan, tinggi 

air pada drainase permukiman, kebutuhan daya listrik terpasang, 

dan penggunaan telepon rumah. 

b. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak dapat 

memberikan data secara langsung pada peneliti/pengumpul data 

(Sugiyono, 2013). Sedangkan menurut Kurniawan & 

Puspitaningtyas (2016), data sekunder merupakan data 

dokumentasi, data yang diterbitkan atau data yang dipakai oleh 

suatu organisasi. Dalam penelitian ini pengumpulan data 

sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dilakukan 

dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan 
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perundang-undangan terkait prasarana permukiman perkotaan. 

Salah satu dokumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

SNI Nomor 03-1733-2004.  

1.6.4 Uji Kualitas Data 

Sebelum menganalisis data penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji 

kualitas data yaitu uji yang disyaratkan dalam suatu penelitian dengan 

menggunakan instrumen data berupa kuesioner. Tujuannya adalah agar 

data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan 

tidak menimbulkan hasil yang bias. Kualitas data yang dihasilkan dari 

penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi menggunakan dua uji 

yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan terlebih 

dahulu sebelum melakukan uji reliabilitas karena perhitungan reliabilitas 

hanya bisa dilakukan apabila kuesioner yang digunakan sudah valid. 

Jadi, jika kuesioner tidak memenuhi syarat uji validitas maka tidak perlu 

diteruskan untuk uji reliabilitas (E Ristya Widi, 2011). 

Uji validitas dan uji reliabilitas pada penelitian ini digunakan pada 

instrumen penelitian yang dipakai yaitu berupa kuesioner, yang berfungsi 

untuk memvalidasi atau melihat kualitas dari kuesioner untuk digunakan 

pada analisis selanjutnya yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis 

statistik inferensial. Sehingga data yang dianalisis menggunakan kedua 

alat analisis tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan karena instrumen data yang digunakan telah 

valid dan reliabel. Berikut adalah hasil dari pengujian validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian terkait kebutuhan prasarana permukiman 

pada masyarakat Kecamatan Tanjung Senang. 

A. Uji Validitas Isi 

Uji validitas berkaitan dengan kualitas dari suatu instrumen 

penelitian. Instrumen yang berkualitas adalah instrumen yang valid, 

yaitu instrumen yang dapat mengukur apa yang seharusnya di ukur 

(Purwanto, 2018). Menurut Singarimbun dan Effendi (2016) dalam 

Purwanto (2018) validitas isi merupakan uji yang dilakukan untuk 



16 

 

 

 

melihat sejauh mana isi dari instrumen penelitian dapat mewakili 

semua aspek dari sebuah variabel. Untuk membuktikan apakah 

instrumen penelitian merupakan instrumen yang valid maka 

diperlukan pengujian secara statistik. Secara statistik, uji validitas isi 

dapat dilakukan salah satunya dengan cara Bivariate Correlation 

Pearson. Uji ini dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor 

butir pertanyaan dengan skor total butir pertanyaan, artinya apabila 

suatu butir pertanyaan dalam sebuah instrumen penelitian dikatakan 

valid jika memiliki korelasi terhadap skor total dari butir pertanyaan 

tersebut (Wiyono, 2011) dalam (Purwanto, 2018). Berikut 

merupakan uji validitas isi dengan Bivariate Correlation Pearson. 

rix = 
𝑛 ∑ 𝑖𝑥 −(∑𝑖)(∑𝑥)  

√[𝑛∑𝑖2 −(∑ 1)2][𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2]
 

Keterangan: 

rix : Koefisien korelasi butir – total (bivariate pearson) 

i : Skor butir 

x : Skor total 

n : Banyaknya subjek 

Syarat minimum agar data dapat dikatakan valid adalah nilai 

korelasi antar butir pertanyaan dengan total skor memiliki nilai ≥ 

0,30 (Purwanto, 2018). Oleh karena itu, pernyataan dengan tingkat 

korelasi kurang dari 0,3 tidak valid dan perlu diperbaiki. Dari hasil 

uji validitas diperoleh nilai korelasi dari sampel (N) = 30 > 0,3 yang 

artinya semua variabel dikatakan valid. Selain dengan melihat nilai 

korelasi antar butir pertanyaan dengan total skor, valid atau tidaknya 

suatu data dapat dilihat dari nilai r yaitu apabila nilai r hitung > r 

tabel maka data tersebut valid. Pada penelitian ini berdasarkan hasil 

uji validitas dihasilkan bahwa semua instrumen penelitian yang 

terdiri dari 10 instrumen yaitu kebutuhan air bersih, persentase 

volume air limbah, jumlah sampah, tinggi air drainase, kebutuhan 

daya listrik terpasang, penggunaan listrik, pengeluaran listrik, 
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penggunaan telepon rumah, penggunaan smartphone, pemakaian 

internet, semuanya menghasilkan nilai r hitung > r tabel (0,361) 

sehingga kuesioner pada penelitian ini dikatakan valid (Lampiran 

C.1) dan dapat diteruskan dengan pengujian reliabilitas. 

 

B. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah uji yang berkaitan dengan sejauh mana 

instrumen penelitian dapat menghasilkan data yang bisa dipercaya 

(Arikunto, 2013) dalam (Purwanto, 2018). Dengan kata lain sebuah 

instrumen yang reliabel merujuk pada kemampuan sebuah 

instrumen tersebut dalam menghasilkan data penelitian yang dapat 

dipercaya. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika 

instrumen tersebut dapat menghasilkan data penelitian yang 

konsisten, karena dengan data yang konsisten berarti data tersebut 

dapat dipercaya kebenarannya. Oleh karena itu sebuah instrumen 

dapat dikatakan reliabel apabila menghasilkan data yang sama 

kendati digunakan dalam waktu yang berbeda asalkan karakteristik 

dari subjek penelitian adalah sama. Pengujian reliabilitas kuesioner 

pada penelitian ini menggunakan one shot. Pengujian reliabilitasnya 

menggunakan uji statistik Cronbach Alpha, dimana suatu variabel 

dikatakan reliabel apabila menghasilkan nilai Cronbach Alpha > 

0,60 (Sujarweni, 2008) dalam (Purwanto,2018). Pengujian 

reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan Software 

Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 26. 

 

TABEL I. 1  

HASIL UJI RELIABILITAS 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,67 10 
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021 

 

Berdasarkan tabel I.1 dari hasil uji reliabilitas didapatkan 

bahwa nilai variabel prasarana permukiman yang terdiri dari 10 item 
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yaitu kebutuhan air bersih, persentase volume air limbah, jumlah 

sampah, tinggi air drainase, kebutuhan daya listrik terpasang, 

penggunaan listrik, pengeluaran listrik, penggunaan telepon rumah, 

penggunaan smartphone dan pemakaian internet semuanya 

menghasilkan nilai cronbach alpha > 0,60. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua instrumen dalam kuesioner ini dikatakan 

reliabel.  

 

1.6.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data berfungsi untuk memaparkan seluruh data yang 

berkaitan dengan kebutuhan prasarana permukiman perkotaan pada 

Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandarlampung yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakatnya. Karena pada dasarnya masyarakat merupakan 

fokus sentral dan tujuan akhir dari suatu pembangunan (Moeljarto, 1987) 

dalam (Rizqina, 2010). Hal tersebut juga dinyatakan oleh Adrianto 

(2006) bahwa suatu pembangunan terutama dalam pemenuhan prasarana 

dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. 

Pemenuhan kebutuhan prasarana permukiman yang sesuai dengan 

persepsi masyarakat akan mendorong terciptanya hasil pembangunan 

yang baik, karena masyarakatlah yang mengetahui dan memahami terkait 

kondisi dan kebutuhan apa yang ada di wilayahnya. Metode analisis data 

yang dipakai pada penelitian ini adalah analisis statistik inferensial, dan 

analisis statistik deskriptif dengan penjabaran dari hasil kuesioner dan 

studi dokumentasi yang telah disusun. Penjelasan dari masing-masing 

analisis akan dijabarkan berdasarkan sasaran dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

Sasaran 1: Mengidentifikasi kebutuhan prasarana permukiman 

perkotaan Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandarlampung 

Untuk menjawab sasaran yang pertama dalam penelitian ini 

menggunakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah 

statistik yang dipakai untuk menganalisis atau menggambarkan data 

yang dikumpulkan tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan dari data 
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tersebut yang berlaku untuk umum. Dalam analisis statistik deskriptif 

penyajian data berupa grafik, tabel, piktogram, diagram lingkaran, 

modus, mean, median, persentil, perhitungan desil, standar deviasi, 

perhitungan persentase (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, statistik 

deskriptif dipakai untuk mengetahui rata-rata dan modus serta grafik 

distribusi frekuensi mengenai kebutuhan prasarana permukiman 

perkotaan pada Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandarlampung 

berdasarkan persepsi masyarakat.  

Rumus mean (Hadi, 2015) : 

M = 
∑𝑋

𝑁
 

Keterangan : 

M : Mean 

X : Nilai 

N : Jumlah subjek (responden) 

Dari perhitungan rata-rata / mean tersebut akan didapatkan hasil dari 

kebutuhan prasarana permukiman yakni kebutuhan air bersih, persentase 

volume air limbah, jumlah sampah, tinggi air drainase, kebutuhan daya 

listrik terpasang, pengeluaran listrik per bulan, dan penggunaan telepon 

rumah. 

Sasaran 2: Mengidentifikasi standar kebutuhan alternatif prasarana 

permukiman perkotaan Kecamatan Tanjung Senang Kota 

Bandarlampung berdasarkan persepsi masyarakat 

Untuk menjawab sasaran kedua dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode analisis statistik inferensial. Analisis ini 

digunakan untuk mengolah data dari hasil kuesioner mengenai 

kebutuhan prasarana permukiman pada Kecamatan Tanjung Senang 

Kota Bandarlampung berdasarkan persepsi masyarakat. Menurut 

Sugiyono (2013) statistik inferensial, atau biasa disebut statistik induktif 

atau statistik probabilitas, merupakan teknik statistik yang dipakai untuk 

menganalisis data sampel dan hasil analisisnya diterapkan dalam suatu 

populasi. Statistik ini cocok digunakan apabila sampel yang diambil dari 
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populasi sudah jelas, dan cara pengambilan sampel dari populasi adalah 

acak. Dalam penelitian ini metode analisis statistik inferensial yang 

digunakan yaitu statistik parametrik dan statistik non parametrik. 

Statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi 

melalui statistik atau menguji populasi dengan menggunakan data 

sampel. Dan statistik non parametrik merupakan statistik yang digunakan 

dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang diperlukan dalam penggunaan 

statistik parametrik terutama dalam hal distribusi normal atau lebih 

jelasnya analisis yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

1. Statistik parametrik  

Statistik parametrik dalam penelitian ini menggunakan tes uji 

rata-rata dengan uji Z. Data yang digunakan dalam kuesioner pada 

statistik ini yaitu berupa data rasio serta untuk menjawab sasaran ini 

pada statistik parametrik yaitu dilakukan tes uji rata-rata dengan uji 

Z karena sampel yang digunakan besar. Adapun syarat-syarat 

asumsi yang harus dipenuhi dalam pengujian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Sampel yang digunakan merupakan sampel random. 

2. Skala data interval/rasio. 

3. Distribusi sampel normal. 

4. Sampel besar (diatas 30 sampel). 

Uji Prasyarat Analisis 

Syarat dalam penelitian analisis statistik inferensial parametrik 

seperti penjelasan di atas yaitu dengan uji normalitas data. Uji 

normalitas data digunakan untuk menguji sebaran data terdistribusi 

secara normal atau tidak. Karena pada penelitian ini salah satu 

analisisnya menggunakan statistik parametrik, maka data harus 

terdistribusi normal. Apabila distribusi datanya tidak normal maka 

ada dua pilihan yang dapat dilakukan. Pilihan pertama adalah 

menormalkan data sehingga dapat menggunakan statistik 

parametrik, pilihan kedua menggunakan statistik non parametrik jika 
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distribusi data tidak dapat dinormalkan. Uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov dengan taraf 

signifikansi 0,05. Dalam pengujian ini akan melihat nilai signifikansi 

dari pengujian statistik. Jika nilai signifikansi dengan pengujian 

statistik lebih kecil dari 0,05 (< 0,05) maka datanya tidak 

terdistribusi secara normal, namun apabila nilai signifikansi dari 

pengujian statistik lebih besar dari 0,05 (> 0,05) maka datanya 

terdistribusi normal. 

 

Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui kebutuhan 

prasarana permukiman pada Kecamatan Tanjung Senang apakah 

sudah sesuai atau belum dengan standar yang berlaku. Jika syarat uji 

asumsi diterima maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji Z satu sampel. Pengujian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

• Hipotesa: 

Ho : µ = µ0 →  Dua wilayah kritis 

H1 : µ ≠ µ0 

Ho : µ ≥ µ0 →  Satu wilayah kritis sisi kiri 

H1 : µ < µ0 

 

Hipotesa dalam penelitian ini yaitu:  

H0 : Kebutuhan prasarana permukiman perkotaan pada 

masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Kota 

Bandarlampung sesuai dengan ketetapan standar 

prasarana yang berlaku. 

H1 : Kebutuhan prasarana permukiman perkotaan pada 

masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Kota 

Bandarlampung tidak sesuai dengan ketetapan 

standar prasarana yang berlaku. 
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• Distribusi sampling dan wilayah kritis 

o Distribusi sampling: Distribusi Z 

o Wilayah kritis 

- α = →Dua sisi → Zα/2= ± 

 

 

 

 

 

  

- α = →Satu sisi kiri → Zα=- 

 

• Perhitungan Statistik Uji 

- Uji Rata-rata dengan Uji Z 

    

• Membuat Keputusan 

o Zhitung berada di wilayah kritis → terima H1 

o Zhitung berada di luar wilayah kritis → terima H1 

 

2. Statistik non parametrik 

Statistik non parametrik dalam penelitian ini menggunakan tes 

uji binomial. Data yang digunakan dalam kuesioner pada statistik ini 

yaitu berupa data nominal serta untuk menjawab sasaran ini pada 

statistik non parametrik yaitu dilakukan tes uji binomial karena 

1-

-
=

-
=

n
S

X

n

X
Zhitung

µ

s

µ

Wilayah Kritis 
Wilayah Kritis 

Wilayah Kritis 
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datanya bersifat kualitatif / data nominal (bukan berupa angka dan 

tidak dapat dilakukan operasi matematis). Adapun syarat-syarat 

asumsi yang harus dipenuhi dalam pengujian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Skala data nominal dan ordinal 

2. Tidak terdistribusi normal 

3. Datanya kualitatif (bukan berupa angka dan tidak dapat 

dilakukan operasi matematis) 

4. Uji hipotesis jika sampelnya terdapat 2 kategori ( 2 kelas) 

 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui kebutuhan 

prasarana permukiman pada Kecamatan Tanjung Senang apakah 

sudah sesuai atau belum dengan standar yang berlaku. Apabila syarat 

uji asumsi diterima maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji binomial. Pengujian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

• Hipotesa: 

Ho : p = p0 →  Dua wilayah kritis 

H1 :  p ≠ p0 

 

Hipotesa dalam statistik uji binomial sama dengan uji rata-rata 

di atas yaitu:  

H0 : Kebutuhan prasarana permukiman perkotaan pada 

masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Kota 

Bandarlampung sesuai dengan ketetapan standar 

prasarana yang berlaku. 

H1 : Kebutuhan prasarana permukiman perkotaan pada 

masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Kota 

Bandarlampung tidak sesuai dengan ketetapan 

standar prasarana yang berlaku. 
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• Perhitungan Statistik Uji 

P (y) = (𝑛
𝑦

)py qn-y 

Berikut adalah diagram analisis data dari analisis pada sasaran 

kedua menggunakan statistik inferensial. 

 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021 

 

GAMBAR 1. 3 DIAGRAM ANALISIS DATA 

1.6.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

1.6.6.1 Populasi 

Populasi adalah suatu wilayah umum dari objek/subjek dengan 

ciri-ciri khusus yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti atau 

dipelajari untuk ditarik kesimpulannya. Oleh karena itu, suatu 

populasi tidak hanya mencakup orang, tetapi juga objek dan benda-

benda alam yang lain, serta bukan sekedar jumlah yang ada pada 

objek/subjek tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang ada pada 

subjek/objek itu (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini 

terdiri dari lima kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Senang, 

Kelurahan Pematang Wangi, Kelurahan Way Kandis, Kelurahan 

Perumnas Way Kandis, dan Kelurahan Labuhan Dalam, serta 
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merupakan seluruh masyarakat Kecamatan Tanjung Senang. Di 

bawah ini adalah jumlah populasi dari masing-masing kelurahan:  

TABEL I. 2  

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELURAHAN 

 

No. Kelurahan Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 Kelurahan Tanjung Senang 13505 

2 Kelurahan Pematang Wangi 7743 

3 Kelurahan Way Kandis 9461 

4 Kelurahan Perumnas Way Kandis 8733 

5 Kelurahan Labuhan Dalam 9718 

Total 49.160 
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021 

 

1.6.6.2  Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti 

(Arikunto, 2016). Ketika populasi terlalu besar bagi peneliti 

sehingga tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada dalam 

populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu. Sampel itu sendiri adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa yang diuji/dipelajari 

berdasarkan sampel tersebut kesimpulannya bisa diberlakukan 

untuk populasi, oleh karena itu penentuan sampel harus benar-benar 

representatif (Sugiyono, 2013). Sampel dari penelitian ini diambil 

dengan menggunakan kriteria-kriteria sampel yaitu: 

1. Masyarakat bersedia menjadi responden. 

2. Masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung 

Senang. 

A. Penentuan Ukuran Sampel 

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini ditentukan 

berdasarkan rumus slovin yaitu sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

n = Jumlah sampel 
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N = Jumlah Seluruh Populasi 

e  = Toleransi error 

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 

Penggunaan tingkat kesalahan 10% dikarenakan pada 

lokasi studi kasus dianggap bahwa seluruh kondisi masyarakat 

Kecamatan Tanjung Senang adalah sama sehingga 

mengabaikan perbedaan-perbedaan pada penduduk. Oleh 

karena itu, pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu 

sebesar 100 sampel dari populasi Kecamatan Tanjung Senang. 

B. Teknik Sampling 

Untuk mendapatkan sampel dari suatu populasi 

dibutuhkan teknik sampling. Teknik pengambilan sampling 

merupakan teknik untuk pengumpulan sampel (Sugiyono, 2013). 

Dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik probability 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang menaruh 

kesempatan yang sama pada setiap populasi untuk dipilih 

sebagai sampel. Dalam teknik probability sampling ini, teknik 

yang dipakai adalah Proportional Random Sampling yaitu 
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pengambilan sampel secara proporsi yang dilakukan dengan 

mengambil subjek berdasarkan wilayah yang telah ditentukan 

banyaknya subyek pada masing-masing wilayah tersebut agar 

sampel yang diambil mendapatkan hasil yang seimbang 

(Arikunto, 2016). Sampel yang diambil pada penelitian ini 

merupakan sampel dari populasi Kecamatan Tanjung Senang 

dan diperoleh jumlah sampel sebesar 100 sampel masyarakat 

Kecamatan Tanjung Senang, adapun proporsi pembagian sampel 

dibagi ke dalam lima Kelurahan di Kecamatan Tanjung Senang 

dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut:  

 

    Proporsi Sampel = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐮𝐝𝐮𝐤 𝐏𝐞𝐫 𝐊𝐞𝐥𝐮𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐮𝐝𝐮𝐤 𝐊𝐞𝐜𝐚𝐦𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐧𝐣𝐮𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐧𝐚𝐧𝐠
 x Sampel Populasi 

 

Pembagian proporsi sampel di Kecamatan Tanjung Senang untuk 

setiap Kelurahan yaitu sebagai berikut: 

TABEL I. 3  

HASIL PROPORSI SAMPEL 

 

No. Kelurahan 
Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 
Hasil Proporsi Sampel 

(Jiwa) 

1 Kelurahan Tanjung Senang 13505 27 

2 Kelurahan Pematang Wangi 7743 16 

3 Kelurahan Way Kandis 9461 19 

4 Kelurahan Perumahan Way Kandis 8733 18 

5 Kelurahan Labuhan Dalam 9718 20 

Jumlah  100 
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021 

Berikut merupakan peta persebaran sampel responden di 

Kecamatan Tanjung Senang : 
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Sumber: Hasil Olahan Arcgis, 2021 

GAMBAR 1. 4 PETA PERSEBARAN KUESIONER KELURAHAN TANJUNG SENANG 
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Sumber: Hasil Olahan Arcgis, 2021 

GAMBAR 1. 5 PETA PERSEBARAN KUESIONER KELURAHAN PEMATANG WANGI 
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Sumber: Hasil Olahan Arcgis, 2021 

GAMBAR 1. 6 PETA PERSEBARAN KUESIONER KELURAHAN WAY KANDIS 
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Sumber: Hasil Olahan Arcgis, 2021 

GAMBAR 1. 7 PETA PERSEBARAN KUESIONER KELURAHAN PERUMNAS WAY KANDIS 
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Sumber: Hasil Olahan Arcgis, 2021 

GAMBAR 1. 8 PETA PERSEBARAN KUESIONER KELURAHAN LABUHAN DALAM 
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1.7   Keaslian Penelitian 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian saat ini diantaranya yaitu: 

No. Nama, Tahun Judul Lokasi Metode Hasil 

1 Nur Mintinia Moala 

Daud, Ernawati 

Hendrakusumah 

(2019) 

Kajian Pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) 

Prasarana dan Sarana 

Permukiman di Kelurahan 

Cikawao. 

Kelurahan 

Cikawao 

 

Deskriptif kuantitatif 

dengan pendekatan 

deskriptif komparatif. 

• Analisis berdasarkan kesesuaian dengan 

standar pelayanan minimal memperoleh hasil 

bahwa sarana dan prasarana yang ada belum 

sesuai pada aspek penyediaannya atau 

kuantitasnya.  

• Analisis berdasarkan penelitian masyarakat 

memperoleh hasil bahwa sarana dan prasarana 

yang ada belum sesuai pada aspek 

penyediaannya atau kuantitasnya.  

• Penentuan prioritas penanganan dilaksanakan 

berdasarkan klasifikasi. Prioritas utama pada 

jaringan drainase, pemadam kebakaran, RT, 

taman dan olahraga. Peningkatan 

pemeliharaan pada prasarana persampahan, 

jaringan jalan, air limbah. . 

2 Dian Novi Triyanti, 

Satya Budi Nugraha 

(2020) 

Evaluasi Ketersediaan Sarana 

Prasarana dan Utilitas 

Permukiman di Rumah Susun 

Bandarharjo Kota Semarang. 

Kota Semarang 

 

Teknik analisis mixed 

method(menggabungkan 

analisis kualitatif dan 

kuantitatif). 

 

 

 

 

Rumah susun Bandarharjo baru memiliki 10 

prasrana, sedangkan berdasarkan standar seharusnya 

terdapat 15 sarana prasarana dan utilitas. Sarana 

prasarana yang ada yaitu sarana kesehatan, 

peribadatan, ruang terbuka, jaringan drainase, 

jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan 

persampahan, jaringan jalan, jaringan sanitasi dan 

sarana parkir. Sedangkan yang tidak ada adalah 

sarana niaga/perekonomian, pendidikan, 

pemerintahan, jaringan telepon dan komunikasi, 

jaringan pemadam kebakaran. Kondisi sarana 

prasarana dan utilitas pada rumah susun Bandarharjo 

secara menyeluruh sudah baik, hanya terjadi 

penyumbatan pada drainase yang disebabkan karena 

sampah.   
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No. Nama, Tahun Judul Lokasi Metode Hasil 

3 M. Arzal Tahir 

(2019) 

Identifikasi Ketersediaan 

Sarana dan Prasarana 

Permukiman Pada Perumahan 

Sederhana di Perkotaan (Studi 

Kasus: Perumahan Perumnas 

Poasia Kota Kendari). 

Kota Kendari 

 

 

 

Deskriptif dan 

komparatif serta 

pemetaan spasial. 

 

 

 

Sarana dan prasarana pada lingkungan perumahan 

Perumnas Poasia Kota Kendari yang telah tersedia 

adalah sarana posyandu, masjid warga, TK dan SD, 

toko/warung, tempat bermain, jaringan air bersih, 

jaringan jalan, dan jaringan drainase. Namun secara 

keseluruhan sarana dan prasarana tersebut belum 

memenuhi syarat dari standar perencanaan 

lingkungan perumahan. 

4 Dina Puspita, Djoko 

Suwandono (2014) 

Evaluasi Ketersediaan Sarana 

dan Prasarana Permukiman di 

Kelurahan Bandarjo 

Kabupaten Semarang. 

Kelurahan 

Bandarjo, 

Kabupaten 

Semarang 

Observasi lapangan, 

penyebaran kuesioner, 

telaah dokumen. 

Sarana dan prasarana pada permukiman di Kelurahan 

Bandarjo Kabupaten Semarang telah memadai. 

Sarana yang telah memadai yaitu pendidikan, niaga 

atau perdagangan, kesehatan, dan sosial budaya. 

Sedangkan prasarana yang telah memadai adalah 

jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi. Sarana dan 

prasarana yang belum memadai baik itu berasal 

standar maupun dari persepsi masyarakat adalah 

persampahan dan ruang terbuka hijau.  

5 Tiasa Adimagistra, 

Bitta Pigawati (2016) 

Evaluasi Penyediaan Sarana 

dan Prasarana di Perumahan 

Puri Dinar Mas Semarang 

Semarang Metode deskriptif 

kuantitatif dan 

komparatif 

Sarana dan prasarana pada perumahan Puri Dinar 

Mas Semarang belum sepenuhnya memenuhi 

ketetapan dari SNI. Dari 37 sarana dan prasarana 

dalam SNI, perumahan Puri Dinar Mas Semarang 

baru menyediakan sebanyak 23 sarana dan prasarana. 

Dari 23 sarana dan prasarana tersebut 69% di 

antaranya tidak memenuhi standar. 70% memiliki 

kondisi yang sudah baik namun berdasarkan dari 

persepsi pengguna, 92% menyatakan kondisinya 

baik.  
Sumber: Peneliti, 2021 
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Berdasarkan uraian di atas tentang penelitian-penelitian sebelumnya terkait 

ketersediaan sarana dan prasarana permukiman, diketahui bahwa penelitian ini 

mempunyai perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut. Ada beberapa perbedaan 

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu yang pertama 

adalah perbedaan lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi pada Kota 

Bandarlampung dengan studi kasus di Kecamatan Tanjung Senang. Selain itu, 

penelitian ini juga menggunakan metode yang berbeda yaitu metode analisis 

statistik inferensial dan analisis deskriptif. Penelitian ini juga tidak hanya sekedar 

mengidentifikasi ketersediaan prasarana pada permukiman melainkan lebih 

difokuskan untuk mengidentifikasi standar kebutuhan alternatif prasarana 

permukiman perkotaan Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandarlampung menurut 

persepsi masyarakat.
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1.8   Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti, 2021 

Kota Bandarlampung 
merupakan salah satu kota 

dengan perkembangan yang 

prospektif dan berperan 
sebagai pusat pertumbuhan 

bagi Sumatera bagian selatan. 

Hal ini akan menyebabkan 
jumlah pertambahan 

penduduk yang terus 

meningkat.  

Saat ini standar kebutuhan 
prasarana permukiman yang 

digunakan sebagai acuan 

merupakan standar dari 
peraturan pemerintah yang 

ditujukan untuk seluruh wilayah 
di Indonesia. 

Salah satu Kecamatan di Kota 
Bandarlampung yang mengalami 

pertambahan jumlah penduduk tiap 

tahunnya adalah Kecamatan 
Tanjung Senang. 

Oleh karena itu kebutuhan akan 

prasarana permukiman juga harus 
lebih diperhatikan dan ditingkatkan.  

Karena pada dasarnya karakteristik pada tiap 

wilayah berbeda, maka standar kebutuhan 

prasarana permukiman di wilayah yang satu 
dengan yang lainnya juga akan berbeda. 

Sehingga diperlukannya identifikasi standar 

alternatif kebutuhan prasarana permukiman 
Kecamatan Tanjung Senang yang sesuai 

dengan karakteristik wilayah dan persepsi 

masyarakatnya.  

Latar Belakang 

Bagaimana kebutuhan prasarana permukiman perkotaan  

Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandarlampung? 

Mengidentifikasi standar kebutuhan prasarana permukiman perkotaan Kecamatan Tanjung 

Senang Kota Bandarlampung  

Pertanyaan Penelitian

Tujuan 

Teridentifikasinya standar kebutuhan alternatif prasarana permukiman perkotaan 

Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandarlampung  

 

Metode Analisis 

Output Penelitian 

Mengidentifikasi kebutuhan prasarana 

permukiman perkotaan Kecamatan Tanjung 

Senang Kota Bandarlampung  

Mengidentifikasi standar kebutuhan alternatif 

prasarana permukiman perkotaan Kecamatan 

Tanjung Senang Kota Bandarlampung 

berdasarkan persepsi masyarakat 

Sasaran 

Sasaran 1 

Analisis Statistik Deskriptif 

Sasaran 2 

Analisis Statistik Inferensial (Uji 

Rata-Rata dan Uji Binomial) 

GAMBAR 1. 9 KERANGKA PEMIKIRAN 
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1.9   Sistematika Penelitian  

Laporan penelitian ini dituliskan dengan penulisan yang terdiri dari 5 

(lima) bab. Penjelasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah dan pertanyaan 

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

penelitian, metodologi penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian yaitu 

Infrastruktur Permukiman Perkotaan, Prasarana Permukiman Perkotaan, 

Standar Kebutuhan Prasarana Permukiman Perkotaan, Persepsi Masyarakat 

Dalam Kebutuhan Prasarana Permukiman, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Prasarana Permukiman Perkotaan, dan Sintesa Variabel. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum wilayah penelitian yaitu 

gambaran umum Kecamatan Tanjung Senang, Kondisi eksisting prasarana di 

Kecamatan Tanjung Senang, dan Karakteristik Responden. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang diambil dari data-

data yang telah didapatkan yaitu identifikasi kebutuhan prasarana permukiman 

perkotaan Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandarlampung, identifikasi 

standar kebutuhan alternatif prasarana permukiman perkotaan Kecamatan 

Tanjung Senang Kota Bandarlampung, dan interpretasi dalam bidang 

perencanaan wilayah dan kota. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi terhadap 

penelitian yang telah dilakukan. Isi dari bab ini yaitu temuan studi, kesimpulan, 

rekomendasi, keterbatasan studi, dan studi lanjutan penelitian. 


