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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.   Latar Belakang Penelitian 

Sudah menjadi hukum bahwa masyarakat manusia berkembang terus 

mengikuti suatu arah perkembangan. Demikianpun kota, hal ini mudah dipahami 

sebab kota tidak lain dari suatu bentuk perkembangan masyarakat manusia. Teori-

teori, khususnya teori sosiologi kekotaan, selalu menyatakan bahwa kota pada 

awalnya adalah desa, yakni desa yang telah mengalami perkembangan dan tidak 

setiap desa dapat berkembang menjadi kota. Ada sejumlah faktor atau persyaratan 

tertentu yang mendorong desa berubah menjadi kota. Diantara sekian faktor itu 

yang terpenting adalah bahwa desa menjadi pusat pemerintahan, pusat 

perdagangan, pusat industri atau pusat pertambangan (Rahardjo, 1983). 

Salah satu strategi penting yang dapat diterapkan dalam mengembangkan 

ekonomi pedesaan adalah memperkuat keterkaitan (linkages), baik antar sektor 

maupun dalam sektor itu sendiri. Keterkaitan merujuk pada berbagai interaksi dan 

saling berhubungan antara kegiatan ekonomi di suatu wilayah (Ranis, Stewart, 

dan Reyes, 1989).  

Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan keseimbangan pengembangan 

ekonomi wilayah, tetapi juga dapat membantu dalam merangsang pertumbuhan 

ekonomi, baik sektor pertanian maupun non pertanian yang pada gilirannya dapat 

dipakai pada pola dasar pembangunan menyeluruh (Tadjuddin Noor Effendi, 

1995). 

Rondinelli (1983), menyatakan bahwa kota kecil sampai menengah, 

memiliki kemampuan untuk membentuk fungsi sosial ekonomi dan fisik yang 

dapat menyumbang pembangunan daerah dan nasional yang dinilai cukup berarti. 

Sistem kota-kota menengah yang terpadu dengan kota-kota kecil dan pusat-pusat 

pasar akan membentuk pembangunan yang tersebar luas dan semakin merata serta 

membantu mengurangi perbedaan wilayah dan perbedaan antara desa dan kota. 

Kota tersebut mempunyai kedudukan yang dapat menghambat arus urbanisasi 

yang akan masuk ke kota besar sehingga kepadatan di kota besar akan berkurang. 

Sistem kota-kota menengah yang terkait secara efisien dengan pusat-pusat urban 
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yang lebih baik yang besar maupun yang kecil dan dengan jaringan pelayanan 

pedesaan serta kota-kota dapat memberikan kontribusi yang penting untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi secara luas dan distribusi pendapatan yang 

berimbang. 

Peranan kota kecil yang sesuai dengan fungsinya dapat mendukung 

perekonomian daerah belakangnya untuk menjalankan perekonomian daerah 

sekitarnya dengan kota kecil perlu adanya keterkaitan. Keterkaitan antara kota 

kecil dengan daerah belakangnya menimbulkan interaksi baik interaksi ekonomi 

maupun interaksi sosial. Interaksi tersebut menimbulkaan proses-proses 

pertukaran, yaitu melayani kebutuhan penduduk dan meningkatkan produktivitas 

dan distribusi penduduk daerah belakang. Penduduk daerah belakang akan 

melakukan aktivitas ekonomi seperti perdagangan yaitu memasarkan hasil 

pertanian ke kota kecil. Kota kecil yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan 

sosial dan ekonomi tidak akan menempuh perjalanan jauh ke kota besar karena 

dikota kecil kebutuhannya sudah terpenuhi. 

Aktivitas perdagangan (ekonomi) tersebut dapat dilakukan di beberapa 

tempat seperti toko, kios dan pasar, akan tetapi agar pemasaran hasil produksinya 

tersebut dapat berkembang dengan cepat dan untuk lebih mengetahui sejauh mana 

kebutuhan penduduk akan hasil produk tersebut maka pasar adalah tempat yang 

sangat tepat. 

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang-barang dan jasa lebih 

mudah diperoleh di pasar, sehingga terdapat pengaruh adanya kebutuhan 

masyarakat yang selalu meningkat dan menyebabkan perkembangan pasar. Hal ini 

diasumsikan bahwa semakin meningkat kebutuhan masyarakat akan barang dan 

jasa atau dalam arti permintaan masyarakat yang semakin meningkat akan 

menyebabkan peningkatan penawaran akan barang dan jasa tersebut atau dalam 

arti pula meningkatnya penjualan selanjutnya mempengaruhi media transaksi 

yang semakin meningkat (antar penjual dan pembeli). 

Peningkatan sektor perdagangan berperan strategis terhadap peningkatan 

pelaksanaan pembangunan. Pendayagunaan sektor perdagangan khususnya untuk 

pembangunan di daerah adalah memberikan konstribusi terhadap Produk 
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Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin besar PDRB dapat mewujudkan 

tingkat pembangunan di daerah semakin tinggi. Secara singkat berarti semakin 

besar kontribusi sektor perdagangan maka akan semakin besar perannya dalam 

mewujudkan keberhasilan pembangunan. 

Kabupaten Sumbawa khususnya, kontribusi sektor perdagangan terhadap 

PDRB mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 sektor perdagangan memberikan 

kontribusi sebesar13,51% dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 14,65 % (BPS, 

Kab. Sumbawa 2002) Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan kemajuan 

kegiatan perdagangan, namun hal ini masih perlu dikembangkan karena pada 

tahun 2001 sektor perdagangan hanya menempati urutan ke enam dalam 

peningkatan PDRB untuk kemajuan daerah. Untuk mendukung kemajuan 

kegiatan perdagangan tersebut salah satu usahanya dengan ketersediaan sarana 

perdagangan yang berupa pasar. Di kabupaten Sumbawa ada 12 lokasi pasar yang 

tersebar di beberapa kecamatan, yang terdiri dari fasilitas dan non fasilitas seperti 

tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Lokasi Pasar dan Fasilitas di Kabupaten Sumbawa Tahun 2005. 
           Fasilitas Lokasi Pasar 

Los Kios Tenda 
Non Fasilitas 

1. Jereweh 29 2 12 25 
2. Lunyuk Ode 10 - - - 
3. Taliwang 178 7 45 101 
4. Seteluk 32 - 7 30 
5. Alas 215 14 25 126 
6. Utan 90 3 50 140 
7. Sumbawa 341 67 84 466 
8. Lenangguar 45 3 - - 
9. Langam 90 2 44 89 
10. Plampang 59 2 15 70 
11. Simu - - - - 
12. Empang 95 2 20 92 

Jumlah 1.184 102 302 1.139 
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Tahun 
2005 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di kecamatan Sumbawa mempunyai 

fasilitas pasar yang lebih banyak dibanding kecamatan lainnya. Hal ini salah salah 

satunya disebabkan karena kecamatan Sumbawa terletak tepat di Ibukota 

Kabupaten Sumbawa, sehingga sarana perekonomiannya lebih maju dari yang 

lain. 

Tabel 1.2. Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten Ke Ibu Kota Kecamatan  
Dari IbuKota Kecamatan Jarak (Km) 
(1) (2) (3) 
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Jereweh 
Sekongkang 

Lunyuk 
Taliwang 
Brang Rea 

Seteluk 
Alas 

Alas Barat 
Utan-Rhee 
Batulanteh 
Sumbawa 

Labuan Sumbawa 
Moyohilir 
Moyohulu 

Ropang 
Lape-Lopok 
Plampang 
Labangka 
Empang 

129,00 
154,00 
95,00 

114,00 
122,00 
97,00 
69,00 
77,00 
47,00 
17,00 

- 
8,00 
11,50 
20,00 
39,00 
30,00 
62,00 
76,00 
90,00 

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 
 

Kabupaten Sumbawa merupakan kota kecil yang terdiri dari 19 Kecamatan 

dan mempunyai topografi yang bervariasi mulai datar hingga berbukit dengan 

kemiringan lereng 0 % - 35 % dan mempunyai ketinggian 0 - 1.730 m di atas 

permukaan air laut.  Kondisi topografi yang bervariasi menjadi salah satu faktor 

penghambat dalam usaha melakukan interaksi antar wilayah, selain kondisi 

tersebut kabupaten Sumbawa juga mempunyai potensi sumber daya alam yang 

berbeda-beda, seperti bidang pertanian, perikanan maupun perkebunan, begitu 

pula jumlah fasilitas dan utilitas umum yang salah satunya adalah pasar. 

Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan pencerminan bahwa ada daerah yang 

mempunyai keterbatasan dalam hal potensi daerah. Adanya perbedaan potensi ini 

akan menyebabkan adanya keinginan untuk saling melengkapi dan memenuhi 
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kebutuhan antar wilayah sehingga menyebabkan terjadinya interaksi antara daerah 

yang satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk di daerah 

penelitian maupun di daerah lain. 

Kebutuhan hidup penduduk terdiri dari kebutuhan primer, sekunder dan 
tersier. Seperti halnya kebutuhan tersebut barang-barang yang tersedia di pasar 
juga barang-barang primer (makanan, pakaian), sekunder (alat rumah tangga, 
perabot, sepatu,tas dan buku) dan tersier (elektronik dan emas). Barang-barang 
tersebut juga tersedia di lokasi penelitian, yaitu di pasar Seketeng, Brangbiji dan 
Brangbara. Adapun jumlah sarana perekonomian di daerah penelitian dapat dilihat 
pada tabel 1.3. 
Tabel 1.3. Jumlah Sarana Perekonomian Dirinci Per Kelurahan di Kecamatan 

Sumbawa Tahun 2005 

No Kelurahan Pasar Umum Toko Kios 

 (1) (2) (3) (4) 

1 Pelat - - - 

2 Kerekeh - - - 

3 Boak - - - 

4 Jorok - - - 

5 Samapuin - - - 

6 Kerato - - - 

7 Brang Bara 1 - - 

8 Pekat - - - 

9 Seketeng 1 - - 

10 Bugis - - - 

11 Lempeh - - - 

12 Brang Biji 1 - - 

13 Uma Sima - - - 

 Jumlah 3 - - 

 Tahun 2002 3 193 1.083 

Sumber: Mantri Statistik Kecamatan Sumbawa Tahun 2005 
Persebaran barang-barang primer, sekunder dan tersier dari pasar-pasar 

tersebut beraneka ragam,begitupula dengan asal barang yang tersedia di pasar-
pasar tersebut. Keadaan demikian merupakan cerminan bahwa adanya keinginan 
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untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan antar wilayah sehingga 
menyebabkan adanya interaksi antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, 
yang apabila terjadi dalam waktu yang lama dan terus menerus akan 
menyebabkan suatu keterkaitan wilayah aktivitas perdagangan. Keterkaitan itulah 
yang dapat meningkatkan PDRB suatu daerah dimana di dalam keterkaitan 
wilayah tersebut dapat memberikan gambaran pembangunan ekonomi yang 
disebabkan oleh  aktivitas perdagangan. Dengan meningkatnya PDRB maka dapat 
melancarkan pola pelaksanaan pembangunan ekonomi di kabupaten Sumbawa. 

Berdasarkan latar belakang dan kondisi ketiga pasar tersebut maka penulis 
tertarik mengadakan penelitian dengan judul "KETERKAITAN WILAYAH 
AKTIVITAS PERDAGANGAN DI KECAMATAN SUMBAWA KABUPATEN 
SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT". 
 
1.2.   Perumusan Masalah 

1. Bagaimana keterkaitan wilayah berdasarkan asal jenis barang primer, 
sekunder dan tersier ? 

2. Bagaimana keterkaitan wilayah berdasarkan kelengkapan jenis barang di 
setiap pasar ?  

3. Apakah faktor yang mempengaruhi keterkaitan wilayah ? 
 
1.3.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui keterkaitan wilayah berdasarkan asal jenis barang primer, 

sekunder dan tersier. 
2. Mengetahui keterkaitan wilayah berdasarkan kelengkapan jenis barang di 

setiap pasar. 
3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi keterkaitan wilayah. 
 

1.4.   Kegunaan Penelitian 
1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 

program sarjana S-1 Geografi pada Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah untuk mengetahui 

seberapa jauh Pasar yang merupakan fasilitas ekonomi yang ada di 
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Kecamatan Sumbawa dapat memenuhi kebutuhan hidup penduduknya dan 

penduduk di daerah sekitar atau hinterlandnya. 

1.5.   Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Dalam geografi terpadu (integrated geography) untuk mendekati atau 

menghampiri masalah dalam geografi digunakan bermacam-macam pendekatan 

atau hamparan (approach) yaitu pendekatan analisa keruangan, analisa ekologi 

(ecological analysis) dan analisa kompleks wilayah (regional complex analysis). 

Analisa ekologi merupakan pendekatan geografi yang mempelajari tentang 

interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Analisa keruangan merupakan 

pendekatan geografi yang mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat 

penting atau seri sifat-sifat penting suatu wilayah. Perhatian pokok analisa 

keruangan ini adalah penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan 

penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang akan 

dirancangkan. Analisa kompleks wilayah merupakan kombinasi antara analisa 

keruangan dengan analisa ekologi.  Dalam analisa ini, wilayah-wilayah tertentu 

didekati dengan pengertian "areal differentiation", yaitu suatu anggapan bahwa 

interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya suatu wilayah 

berbeda dengan wilayah lain. Oleh karena itu terdapat permintaan dan penawaran 

antar wilayah tersebut. Pada analisa ini perlu memperhatikan penyebaran 

fenomena tertentu dan interaksi antara variabel manusia dan lingkungannya untuk 

kemudian dipelajari kaitannya. (Bintarto, 1987) 

 Menurut Bintarto (1987) dalam hubungannya dengan analisa keruangan 
akan banyak berhubungan dengan beberapa unsur yaitu : (a) unsur jarak, baik 
jarak absolute maupun jarak relatif, (b) unsur pola atau pettern, (c) unsur site dan 
situasi yang erat hubungannya dengan sifat dan fungsi sebuah kota, sebuah desa 
atau wilayah, (d) unsur aksesibilitas yang erat hubungannya dengan topografi dan 
teknologi dari suatu wilayah tertentu, (e) unsur keterkaitan ini banyak menentukan 
hubungan fungsional antara beberapa tempat. Kaitannya dengan analisa kompleks 
wilayah lebih menekankan bahwa terdapat perbedaan antara wilayah yang satu 
dengan wilayah yang lain sehingga akan terjadi interaksi. Menurut Ullman (1978), 
tiga syarat terjadinya interaksi yaitu : 
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1. Asas saling melengkapi (complementary) terjadi apabila terdapat 
perbedaan sumber daya alam dan budaya antara daerah satu dengan daerah 
lainnya sehingga diantara kedua daerah tersebut terjadi interaksi terhadap 
permintaan dan penawaran produksi tertentu. 

2. Saling melengkapi terjadi bila tidak dijumpai "intervening opportunity" 
(hambatan yang menghalangi atas wilayah yang berinteraksi). Apabila 
saling melengkapi telah terjadi maka akan terbentuk rute untuk melayani 
kebutuhan pertukaran antar wilayah. Saling melengkapi ini dapat dipotong 
oleh wilayah lainnya. Dalam hal ini wilayah ketiga akan menawarkan jenis 
barang yang sama dari lokasi yang lebih dekat jaraknya, dengan kata lain 
faktor peluang antara akan menyebabkan terjadinya substitusi wilayah. 

3. Faktor "transferability" atau faktor jarak, dimana interaksi akan terjadi 
apabila wilayah penawaran dan permintaan tidak terlampau jauh. Apabila 
jarak antara wilayah penawaran dan permintaan terlampau jauh, yang akan 
terjadi bukan interaksi tetapi substitusi barang. 
Pembahasan tentang hubungan antar wilayah dapat dikategorikan dalam 3 

pola jenis hubungan (Rondinelli, 1983), yaitu : 
1. Hubungan antara central place dengan hinterlandnya. 
2. Hubungan antara pusat-pusat di dalam wilayah atau disebut interaksi 

internal. 
3. Hubungan antara pusat-pusat di dalam wilayah dengan daerah luar atau 

disebut interaksi eksternal. 
Salah satu hubungan tersebut hubungan antara central place dengan 

hinterlandya terdapat dalam teori central place yang dikemukakan oleh Christaller 

dalam Daljoeni (1992), terdapat 2 konsep utama yaitu : 

1. Penduduk ambang (population threshold) merupakan jumlah minimum 

yang harus ada untuk mendukung suatu kegiatan barang dan jasa agar 

efisien. Penduduk ambang sangat spesifik (berbeda-beda) untuk setiap 

jenis barang dan jasa. Penduduk ambang dipengaruhi oleh tingkat 

kebutuhan akan barang, kualitas barang, daya tahan barang, frekuensi 

pembelian, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. 
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2. Jarak ambang (distance threshold) merupakan jarak yang ditolerir oleh 

penduduk untuk mendapatkan pelayanan barang atau jasa. Konsep ini 

menjelaskan seberapa jauh maksimum atau jarak yang masih mungkin 

dicapai oleh penduduk untuk mendapatkan pelayanan barang atau jasa. 

Jarak barang dipengaruhi oleh harga, daya tahan barang, fungsi barang, 

jumlah barang, frekuensi pembelian. 

Pasar merupakan salah satu pelayanan ekonomi yang dibutuhkan 

masyarakat. Sebagai sarana perekonomian dalam kegiatan sektor perdagangan, 

pasar berfungsi sebagai tempat pemasaran barang-barang produksi maupun 

barang-barang konsumsi. Barang-barang produksi biasanya relatif dalam skala 

kecil seperti berupa peralatan rumah tangga atau jika ada peralatan pertanian yang 

sifatnya untuk berproduksi, sedangkan barang-barang konsumsi berupa barang-

barang untuk keperluan sehari-hari berupa daging, sayur, ikan, buah-buahan, 

beras, tepung, bahan pakaian, barang kelontong, alat-alat pendidikan dan alat-alat 

rumah tangga. Pasar menjadi pusat perbelanjaan yang dilengkapi adanya toko-

toko disertai bengkel-bengkel reparasi kecil di jalan utama lingkungan dan 

mengelompok dengan pusat lingkungannya.Pasar menjadi bagian yang penting 

dalam aktifitas penduduk dan dapat berfungsi sebagai titik tumbuh perkembangan 

wilayah dan ekonomi. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang sudah 

menjangkau keseluruhan wilayah, merupakan potensi yang besar sekali 

manfaatnya terutama dalam kegiatan perdagangan. Dengan struktur jaringan yang 

baik diharapkan dapat menunjang fungsi pusat pelayanan sehingga dapat terjadi 

interaksi yang saling menguntungkan antar wilayah yaitu wilayah hinterland 

dengan pusat pengembangannya (Irchami, 1988). 

Menurut Fisher (1975), dalam analisa regionalnya setiap sentral dianggap 

mempunyai daerah belakang (hinterland) atau lingkup pengaruh (zone of 

influence) yang sesuai dengan hirarkinya karena masing-masing daerah dianggap 

heterogen dan penekanannya diletakkan pada hubungan antara pusat-pusat atau 

sentral-sentral kegiatan dan sumber daya tata ruang yang terbesar. 

Retno Chusniati, 1997 dalam penelitiannya yang berjudul "Peranan Kota 

Muntilan dalam Pelayanan Sosial Ekonomi Terhadap Daerah Sekitarnya" 
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bertujuan mengkaji orientasi penggunaan pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial 

ekonomi oleh penduduk sekitarnya/hinterland. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jumlah dan kepadatan penduduk, jumlah fasilitas sosial 

ekonomi, mata pencahariaan penduduk, tingkat pendidikan penduduk. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kota Muntilan mempunyai potensi sebagai pusat pelayanan 

sosial ekonomi. 

Nuniek Titorosita, 2001 dalam penelitiannya yang berjudul "Keterkaitan 

Sosial Ekonomi Kecamatan Pemalang Dengan Daerah Belakangnya" bertujuan 

mengetahui seberapa jauh keterkaitan fasilitas sosial ekonomi kecamatan 

pemalang terhadap daerah belakangnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder, yang meliputi jumlah dan kepadatan penduduk, komposisi 

penduduk menurut umur dan jenis kelamin, mata pencahariaan penduduk, tingkat 

penduduk dan jumlah fasilitas sosial ekonomi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah survei.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan 

fasilitas sosial ekonomi kecamatan Pemalang terhadap daerah sekitarnya sangat 

baik. 

Enni Kusrini, 2003 dalam penelitiannya yang berjudul "Jangkauan 

Pelayanan Fasilitas Sosial Ekonomi di Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan" 

bertujuan mengkaji pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dan penduduk 

di sekitarnya dan menentukan jangkauan batas pelayanan fasilitas sosial ekonomi 

terhadap penduduk kota Purwodadi maupun daerah sekitarnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa daerah penelitian mempunyai fasilitas pelayanan 

sosial ekonomi yang cukup memadai, namun penduduk daerah sekitar daerah 

penelitian belum memanfaatkan secara maksimal sedangkan yang lebih banyak 

memanfaatkan adalah penduduk Kecamatan Purwodadi. 

Adapun perbandingan dari ketiga peneliti sebelumnya dengan peneliti 

sendiri dapat dilihat pada tabel 1.4.  
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Tabel 1.4.  Perbandingan Penelitian Sebelumnya 
Penulis Retno Chusniati1997 Nuniek Titorosita 2001 Enni Kusrini 2003 Melinda 2007 

Judul Peranan Kota 
Muntilan Dalam 
Pelayanan Sosial 
Ekonomi Terhadap 
Daerah Sekitarnya 

Keterkaitan Fasilitas 
Sosial Ekonomi 
Kecamatan Pemalang 
Dengan Daerah 
Sekitarnya 

Jangkauan 
Pelayanan Fasilitas 
Sosial Ekonomi di 
Purwodadi 
Kab.Grobogan  

Keterkaitan Wilayah 
Aktivitas Perdagangan di 
kec.Sumbawa 
kab.Sumbawa Nusa 
Tenggara Barat 

Tujuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengkaji Orientasi 
Pemanfaatan fasilitas 
pelayanan sosial 
ekonomi 

Mengetahui keterkaitan 
fasilitas sosial ekonomi 
terhadap daerah 
belakangnya 

-Mengkaji 
pemanfaatan 
fasilitas sosial 
ekonomi 
-Menentukan 
jangkauan 
pelayanan fasilitas 
sosial ekonomi 

-Mengkaji keterkaitan 
wilayah berdasarkan asal 
jenis barang primer, 
sekunder dan tersier 
-Mengetahui keterkaitan 
wilayah berdasarkan 
kelengkapan jenis barang 
di setiap pasar 
-Mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
keterkaitan wilayah 

 
 
 
 
 
Hasil Kota Muntilan 

mempunyai potensi 
sebagai pusat 
pelayanan sosial 
ekonomi  

Keterkaitan fasilitas 
sosial ekonomi kec. 
Pemalang dengan 
daerah sekitarnya 
sangat baik 

Fasilitas pelayanan 
sosial ekonomi 
cukup memadai 
namun 
pemanfaatannya 
belum maksimal 

 

 

1.6.   Kerangka Penelitian 

Pasar merupakan salah satu pelayanan ekonomi yang dibutuhkan 

masyarakat. Sebagai sarana perekonomian dalam kegiatan perdagangan, pasar 

berfungsi sebagai tempat pemasaran barang-barang produksi maupun barang-

barang konsumsi. Aktivitas perdagangan yang terjadi di pasar merupakan 

pencerminan adanya perbedaan potensi antara daerah yang satu dengan daerah 

yang lain maupun adanya perbedaan kebutuhan penduduk yang satu dengan yang 

lain. Adanya perbedaan potensi dan perbedaan kebutuhan inilah yang 

menyebabkan adanya keinginan untuk saling melengkapi yang dalam 

perkembanganya akan menyebabkan terjadinya interaksi wilayah dan interaksi 

penduduk. Faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya interaksi  adalah  struktur 

jaringan yang baik, jarak antar wilayah dan perbedaan potensi daerah dan 
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produksi atau produk pokok daerah. Faktor ini diharapkan dapat menunjang untuk 

terjadi interaksi yang saling menguntungkan antara wilayah yaitu wilayah 

hinterland dengan pusat pengembangannya. 

Selain adanya interaksi antar wilayah diharapkan juga adanya distribusi 

barang yang baik sehingga dapat menjadi suatu keterkaitan wilayah aktivitas 

perdagangan. Melalui pendekatan inilah peneliti ingin mengetahui seberapa besar 

keterkaitan wilayah berdasarkan aktivitas perdagangan di kecamatan Sumbawa di 

lihat dari jenis barang di pasar-pasar yang ada di kecamatan Sumbawa, serta 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seperti aksesibilitas dan produksi. 

Adapun secara singkat uraian tersebut dapat dilihat dalam diagram alir penelitian 

sebagai berikut: 
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                             Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian 

Sumber : Penulis 2007 

 

1.7.   Hipotesa 

1. Semakin jauh asal jenis barang maka semakin luas keterkaitan wilayah 

2. Semakin lengkap jenis barang di setiap pasar maka semakin luas 

keterkaitan wilayah 

3. Faktor yang berpengaruh terhadap keterkaitan wilayah adalah aksesibilitas  

 

1.8.   Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Dalam metode ini informasi yang dikumpulkan dari responden dengan 

menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner). Adapun langkah-langkah 

penelitian sebagai berikut : 

 

Pasar  

Faktor yang berpengaruh 
terhadap keterkaitan wilayah
- aksesibilitas 
- produksi 

Karakteristik pedagang: 
- Asal 
- Jenis barang: 
primer,sekunder dan 
tersier 

Karakteristik pembeli: 
-Asal 
- Jenis barang: 
primer,sekunder dan 
tersier 

Satu kecamatan Luar kecamatan 

Produksi Produksi 
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1.  Pemilihan Daerah Penelitian 

     Pemilihan daerah penelitian dengan menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu pemilihan daerah dengan menggunakan pertimbangan-

pertimbangan tertentu meliputi : 

a. Kecamatan Sumbawa merupakan daerah yang ditetapkan 

pemerintah sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan. 

b. Kecamatan Sumbawa memiliki jumlah pasar lebih banyak 

dibandingkan kecamatan lain di kabupaten Sumbawa sebanyak 3 

buah yaitu pasar Seketeng, pasar Brangbara dan pasar Brangbiji. 

c. Perlunya informasi mengenai data di daerah penelitian yang 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan 

pengembangan daerah di sektor perdagangan.  

d. Masih minimnya penelitian yang menggunakan pendekatan 

geografis dalam pengkaji aktivitas perdagangan. 

2.   Penentuan Responden 

Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah penjual atau 

pedagang tetap dan pembeli harian yang ada di  ketiga pasar tersebut. 

3.   Pengambilan Sampel : 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

proporsional Random Sampling dan Acceidental sampling. Metode 

proporsional Random Sampling  yaitu suatu metode pengambilan sampel 

secara proporsional terhadap obyek penelitian sesuai dengan jumlah obyek 

yang di teliti. Metode ini digunakan untuk pengambilan sampel pedagang. 

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 50 % dari jumlah pedagang di tiap-

tiap pasar yaitu 11 pedagang di pasar Brangbara, 24 pedagang di pasar 

Brangbiji dan 175 pedagang di pasar Seketeng.  Untuk metode acceidental 

sampling digunakan untuk mengambil sampel pembeli berdasarkan hari-

hari ramai yang jumlah sampelnya sama dengan sampel penjual di tiap-

tiap pasar yaitu 11 pembeli di pasar Brangbara, 24 pembeli di pasar 

Brangbiji dan 175 pembeli di pasar Seketeng. Besarnya jumlah sampel ini 

diharapkan dapat mewakili seluruh populasi yang ada di tiap pasar yaitu 
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21 pedagang di pasar Brangbara, 48 pedagang di pasar Brangbiji dan 350 

pedagang di pasar Seketeng. Adapun jumlah dan besarnya sampel 

pedagang serta besarnya sampel  pembeli yang diambil dapat dilihat pada 

tabel 1.5 

Tabel 1.5. Jumlah dan Besar Sampel Pedagang serta Sampel Pembeli     

No Pasar 
 

Jumlah Pedagang 
(jiwa) 

Besar  Sampel   
50 % (jiwa) 

Besar Sampel 
Pembeli(jiwa) 

 1.   

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

Brangbara: 
 
 
 
 
 
Brangbiji: 
 
 
 
 
 
Seketeng: 
 

- Kios permanen: 11 
- Kios sederhana:  9 
- Petak los          :  1 
Jumlah               : 21 
 
 
- Kios permanen: 32 
- Kios sederhana:   6  
- Petak los          : 10 
Jumlah               : 48 
 
 
- Toko                :    7 
- Kios permanen: 106 
- Kios sederhana:  85 
- Petak los          : 152 
Jumlah                : 350 
 

 
 
 

11 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 

175 

 
 
 

11 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 

175 
 

 Jumlah                               419 210 210 

     Sumber : Dinas Pasar, 2006     

          Analisa data adalah proses penyederhanaan ke dalam bentuk, yang mudah 

dibaca dan diinterpretasikan. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 

1989). Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

tabel silang dan korelasi product moment. Analisa tabel silang  digunakan 

untuk hipotesa 1 dan 2 sedangkan korelasi product moment digunakan 

untuk hipotesa 3. Adapun rumus dari korelasi product moment tersebut 

adalah sebagai berikut: 

rxy =                   (N x Σxy) – (Σx)(Σy) 

          [(N x Σx²) – (Σx)²] x [(N x Σy²) – (Σy)²]  

      (Sumber: Sudjana, 1996) 
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rxy  : Koefisien korelasi antara 

x    : Variabel pengaruh 

y    : Variabel terpengaruh 

N   : Jumlah sampel yang di teliti 

Untuk keeratan korelasi di klasifikasikan sebagai berikut: 

1. 0,800-1,000   Tinggi 

2. 0,600-0,800   Cukup 

3. 0,400-0,600   Agak rendah 

4. 0,200-0,400   Rendah 

5. 0,000-0,200   Sangat rendah 

 

1.9.   Batasan  Operasional 

1) Keterkaitan ialah merupakan keterkaitan atau hubungan antar wilayah, 
dapat dibedakan menjadi 3 macam bentuk yakni antara pusat dengan 
daerah hinterland, antara pusat-pusat dalam wilayah (internal, antara pusat-
pusat dalam wilayah dengan daerah luar eksternal). Analisis keterkaitan 
wilayah yang digunakan adalah keterkaitan antara pusat-pusat dengan 
daerah belakang, keterkaitan ini dipengaruhi oleh frekuensi kendaraan 
yang ada (Rondinelli, 1985). 

2) Daerah Belakang ialah daerah yang mengitari (kamus indonesia) atau 

daerah yang menyediakan bahan-bahan dasar, yang menyediakan 

kebutuhan pokok untuk kota. Daerah tersebut dalam perkembangannya 

dipengaruhi daerah lain yang mempengaruhi daerah pusat (Rondinelli, 

1985).  

3) Kota Kecil ialah kota-kota yang dipertimbangkan pemerintah menjadi 
Second Urban Center dan mempunyai karakteristik kota dan kota yang 
mempunyai penduduk 100.000 - 500.000 jiwa (Rondinelli, 1983). 

4) Peranan ialah diartikan sebagai fungsi, fungsi disini merupakan fungsi 
kota. Menurut Urban Function Rural Development, fungsi kota adalah 
sebagai pelayanan fasilitas, infrastruktur, institusi atau aktivitas ekonomi 
yang terkumpul di permukiman dengan jumlah penduduk sedikit dengan 
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maksud memberikan tawaran secara ekonomi dan efisien (Hadi Sabari 
Yunus, 1982). 

5) Jangkauan Pelayanan ialah pelayanan yang dapat dicapai pada suatu 
daerah  (Rondinelli, 1985). 

6) Pelayanan Ekonomi merupakan yang mendukung secara langsung pada 
kegiatan ekonomi dan produksi atau memberi keuntungan finansial 
(ESCAP, 1979).  

7) Perdagangan adalah aktivitas jual beli untuk menukarkan uang dengan 
barang non pertanian maupun pertanian di tempat pelayanan perdagangan 
yaitu pasar, toko, warung.(Salim Agus,1983). 

8) Pasar adalah tempat tertentu untuk bertemunya orang-orang yang 
melaksanakan jual beli barang dan jasa. Secara luas pasar meliputi suatu 
tempat dengan bango-bango, los-los dan bangunan kios dengan batas-batas 
tertentu tempat pedagang berjual beli di dalam pasar atau di luar pasar 
sampai jarak tertentu yang masih termasuk dalam lingkungan pasar (Salim 
Agus, 1983). 

9) Kios pasar adalah bangunan permanen yang dipisahkan satu dengan 
lainnya dengan dinding pemisah untuk dipergunakan sebagai tempat 
menyimpan, tempat usaha perdagangan atau usaha-usaha yang bersifat 
ekonomis (Salim Agus, 1983). 

10) Luas pasar adalah suatu tempat tertentu yang telah ditentukan batasnya 
yang digunakan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. (Salim 
Agus, 1983) 

11) Wilayah adalah sebutan untuk lingkungan di permukaan bumi dalam batas 
kewenangan Pemerintah Daerah (Kamus Indonesia). 

12) Barang primer adalah barang-barang yang mutlak harus dimiliki demi 
kelangsungan hidup manusia atau barang kebutuhan pokok seperti 
makanan, pakaian dan papan (Kamus Indonesia). 

13) Barang sekunder adalah barang-barang pelengkap/tambahan setelah 
barang-barang primer sudah dimiliki, barang sekunder tidak mutlak harus 
dimiliki tetapi bila dapat dimiliki maka kedudukan manusia dalam 
lingkungan sosial akan menjadi lebih baik seperti alat rumah tangga, 
perabot, sepatu, tas dan buku (Kamus Indonesia).  
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14) Barang tersier adalah barang-barang yang menunjukkan kemewahan, 
apabila barang-barang tersier tidak dapat dimiliki maka tidak akan 
mengakibatkan kesulitan dan gangguan dalam kelangsungan hidup seperti 
barang elektronik, emas, mobil dan sepeda motor (Kamus Indonesia). 

15) Desa dari segi geografi adalah hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok 
manusia dengan lingkungan hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud 
atau penampakan permukaan bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 
fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi 
atar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah 
lain (Bintarto,1987). 

 
 
 
 
 
 
 
 


