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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hakekat Geografi adalah mempelajari gejala-gejala di permukaan bumi secara 

keseluruhan dengan memperhatikan tiap-tiap gejala secara teliti (yang merupakan bagian dari 

keseluruhan tadi) dalam hubungan interaksi-interaksi integrasi keruangan. Salah satu bentuk 

kongkrit dari kajian geografi adalah mempelajari tentang fenomena keberadaan dan kegiatan 

perekonomian, manusia hidup saling membutuhkan dan beinteraksi, tidak mungkin manusia 

hidup tanpa berhubungan dengan sekitarnya, karena kelangsungan hidup manusia memerlukan 

usaha untuk memenuhi kebutuhannya (Nursid Sumaatmadja, 1988). 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang berjajar 

di sekitar garis khatulistiwa, terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra 

(Hindia dan Pasifik). Letak geografis Indonesia yang sangat strategis tersebut ikut menentukan 

posisi dan peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa, oleh karena itu untuk mempelencar 

roda perekonomian, menjaga, dan mempekokoh persatuan dan kesatuan, serta mempelancar 

hubungan dengan Negara lain, dibutuhkan sistem transportasi yang baik. Sistem transportasi juga 

berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang 

berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan 

serta hasil-hasilnya. 

Perekonomian merupakan salah satu wujud dari konsep aglomerasi wilayah. Aglomerasi 

itu sendiri berarti pengelompokkan. Dalam hubungannya dengan kajian kewilayahan 

(aglomerasi) merupakan faktor lokasi yang amat penting baik yang berwujud 

mengelompokannya perumahan penduduk maupun berkumpulnya pertokoan di suatu tempat 

merupakan sarana utama untuk meningkatkan efisiensi ekonomis maupun kepuasan sosial karena 

di lokasi tersebut terjadi timbunan kegiatan manusia. Aspek keruangan  berkaitan dengan tingkat 

kemudahan untuk mencapai dalam  jangkauan antar wilayah, faktor lain yang memegang peran 

penting dalam kelancaran aktifitas perekonomian adalah transportasi. Bahwa dengan adanya 

jaringan transportasi yang setara dengan kebutuhan kuantitatif maupun kualitatif suatu wilayah 

yang merupakan prasyarat bagi pengembangan wilayah (Henk Huisman, 1987). 
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Perekonomian tidak dapat berdiri sendiri karena adanya saling ketergantungan antara satu 

sama lain, selain dipengaruhi oleh “Ruang” (sebagai tempat lokasi perekonomian) dan “Waktu” 

(berkaitan dengan kegiatan perekonomian). Pentingnya jasa transportasi ini dapat di lihat dengan 

semaki meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan 

keseluruh pelosok tanah air. Menyadari begitu besarnya peran  transportasi, maka transportasi 

perlu untuk ditata dalam suatu sistem transportasi nasional yang terpadu untuk mewujudkan jasa 

transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh 

semua lapisan mayarakat. 

Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan mempunyai kedudukan yang strategis, 

pada pembentukan pusat-pusat pembangunan yang mempunyai fungsi begitu penting, baik 

dalam pembangunan wilayah maupun dalam rangka pembentukan satu kesatuan ekonomi 

nasional (Hariri Hadi, 1987). 

Penyediaan fasilitas yang memadahi dan layak diharapkan mampu memenuhi kebutuhan 

penduduk. Penyediaan fasilitas tidak mampu memenuhi permintaan untuk menunjang 

pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tiap tahun. Timbulah perspektif bahwa fasilitas 

merupakan kendala bagi pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya memiliki potensi yang cukup 

tinggi. Faktor pertama, yang membatasi  pembangunan fasilitas adalah keterbatasan dan 

pemerintah. Kedua, standar kelayakan bagi penduduk disamping juga memperkecil kesenjangan 

antara pemerintah dan penyediaan. Ketiga, kenaikan permintaan sebagai akibat meningkatnya 

kegiatan ekonomi. Keempat, banyaknya fasilitas pelayanan di Indonesia yang memerlukan 

peningkatan kualitas. 

Solo merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Jawa Tengah yang letaknya 

strategis diantara dua kota besar yaitu Semarang dan Yogyakarta. Solo adalah  kota kecil dengan 

perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut terlihat di Kecamatan Jebres. 

Kecamatan  Jebres terletak antara 110
o
 BT - 111

o
BT dan  7,6

o 
LS- 8

o
 LS. Berada di 

ketinggian wilayah  80 – 130 dpl, yang terdiri dari 11 Kelurahan yang terletak dalam satu 

Kecamatan dalam satu kota yang berbatasan langsung dengan : 

 

 Sebelah Utara    : Kabupaten Karanganyar 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Pasar Kliwon dan Kabupaten Sukoharjo 
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 Sebelah Barat    : Kecamatan Banjansari 

 Sebelah Timur  : Kabupaten Karanganyar 

Untuk lebih jelasnya mengenai  kecamatan Jebres dalam hal Jumlah Penduduk, Luas 

wilayah dan  Tingkat  kepadatan, disajikan dalam tabel 1.1. 

Tabel  1.1. Tabel Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Perkelurahan. 

 

No Kelurahan Luas Wilayah 

(Ha) 

Penduduk 

(Jiwa) 

Tingkat Kepadatan 

(Jiwa/Ha) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Kepatihan Kulon 

Kepatihan Wetan 

Sudiroprajan 

Gandekan 

Sewu 

Pucangsawit 

Jagalan 

Purwodiningratan 

Tegalharjo 

Jebres 

Mojosongo 

18 

23 

23 

35 

49 

127 

65 

37 

33 

317 

533 

2.972 

3.081 

5.025 

9.548 

7.537 

13.640 

12.443 

5.449 

6.116 

32.086 

47.806 

16.511 

13.395 

21.847 

27.280 

15.381 

10.740 

19.143 

14.727 

18.533 

10.121 

8.969 

 Jumlah 1.260 145.703 11.563 

Sumber : BPS Solo, 2011 

Berdasarkan tabel 1.1.diketahui bahwa penduduk yang paling banyak di wilayah 

Kelurahan Mojosongo yaitu sejumlah 47.806 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk terbesar terletak 

di Kelurahah Gandekan dengan jumlah 27.280 jiwa/Ha dan luas wilayah yang paling luas 

terletak di Kelurahan Mojosongo dengan luas wilayah 533 ha. Sedangkan jumlah penduduk yang 

terkecil  terdapat di wilayah  Kelurahan Kepatihan Kulon dengan jumlah penduduk 2.972 jiwa. 

Tingkat kepadatan penduduk yang terkecil adalah di Kelurahan Mojosongo dengan jumlah 8.969 

jiwa/Ha. Selanjutnya luas wilayah terkecil adalah di Kelurahan Kepatihan Kulon dengan luas 

wilayah 18 ha. 
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Kecamatan Jebres yang letaknya strategis dengan pertumbuhan yang semakin meningkat 

sehingga memiliki berbagai fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi yang disediakan untuk 

penduduk Kecamatan Jebres dan daerah sekitarnya. Rincian fasilitas pelayanan yang disediakan 

Kecamatan Jebres tercantum pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Fasilitas Pelayanan Sosial di Kecamatan Jebres Tahun 2011 

No Jenis Fasilitas Jumlah 

1 Sarana Prasarana 

Fasiltas Sosial 

Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA/SMK 

PT 

Kesehatan 

RSU/Swasta 

Puskesmas 

Dokter Umum 

Apotek 

 

54 

16 

14 

6 

 

3 

4 

73 

28 

2 Sarana Prasarana 

Fasilitas Ekonomi 

Rumah makan 

Toko/Kios 

643 

2.965 

3 Sarana Trasportasi Taksi 

Angkutan 

Bus 

Becak 

150 

205 

51 

1.118 

 Sumber : BPS Solo, 2011 

Di Kecamatan Jebres fasilitas ekonomi di domisili oleh toko/kios sebanyak 2.965 dan 

sarana transportasi yang paling banyak adalah transportasi tradisional becak sebanyak 1.118. 

Mengamati adanya perubahan sosial ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh munculnya 

stasiun kereta api. Stasiun kereta api adalah tempat untuk menaikan dan menurunkan penumpang 

yang menggunakan jasa trasportasi kereta api. Di Solo terdapat beberapa stasiun kereta api yang 

masih berfungsi, salah satunya Stasiun kereata api Jebres Solo. Stasiun ini terletak di Kecamatan 

Jebres, yang lokasinya strategis di tengah kota yang bedekatan dengan Universitas Sebelas Maret 
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di sebelah timur, Rumah Sakit dr Moewardi di sebelah utara, Pasar Gedhe di sebelah selatan 

serta Terminal Tertonadi di sebelah barat. Stasiun Jebres merupakan Stasiun kuno yang menjadi  

Stasiun induk untuk transportasi kelas ekonomi serta sebagai Stasiun barang atau kargo dari 

beberapa kota ke kota lainnya. Dengan adanya stasiun tersebut dapat menumbuhkan kegitan 

ekonomi yang dapat menambah pendapatan masyarakat di sekitar Stasiun kereta api jebres Solo. 

Kegiatan ekonomi tersebut di rangkum dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1.3. Kegiatan Ekonomi di Sekitar Stasiun Kereta Api Jebres Solo 

Kegiatan Ekonomi Jumlah 

Jasa 

- Ojek 

- Taksi 

- Tukang Becak 

- Parkir 

- Kuli Angkut 

 

6 

9 

26 

5 

10 

Non Jasa 

- Pedagang Kaki Lima 

- Pedagang Asongan 

- Warung Makan 

- Kios 

 

8 

11 

7 

10 

Jumlah 92 

Sumber : Observasi Lapangan, 2013 

Dari tabel 1.3. di atas dapat memberikan informasi bahwa dengan adanya Stasiun telah 

dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan ekonomi, yang didomosili oleh jasa transportasi. 

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana keberadaan stasiun kereta api 

dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul : 

“PEMANFAATAN KEBERADAAN STASIUN KERETA API  DI JEBRES SOLO UNTUK 

KEGIATAN EKONOMI MASYRAKAT  TAHUN 2013” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakangdiatas dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana keberadaan Stasiun kereta api Jebres Solo dimanfaatkan oleh masyarakat 

untuk kegiatan ekonomi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui : 

1. Mengkaji karakteristik masyarakat yang memanfaatkan lingkungan Stasiun kereta api 

Jebres Solo untuk  kegiatan ekonomi. 

2. Mengkaji pendapatan dan tingkat pendapatan berstandart UMR. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi studi tingkat S-1 di Geografi Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah  Surakarta 

2. Dari hail penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran sebagai bahan pertimbangan untuk usaha pengembangan perekonomian di 

daerah tersebut. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bacaan dan untuk perbandingan penelitian-

penelitian lebih lanjut. 

 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka   

Banyak devinisi Geografi yang dikemukakan oleh para ahli, bahwa Geografi  adalah 

suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara bumi dan manusia. Bumi dan 

manusia di sini dapat dikatakan sebagai alam dan manusia/lingkungan alam dan penduduk, 

sedangkan yang di maksud hubungan antara lingkungan alam dengan manusai terkandung 

ANALISIS KEBERADAAN STASIUN KERETA API JEBRES  DI 

KECAMATAN JEBRES KOTA SOLO TERHADAP PEREKONOMIAN 

PENDUDUK DISEKITAR 
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pengertian bahwa hidup manusia dipengaruhi oleh keadaan alam seperti : iklim, tanah, air, 

sumber daya flora dan fauna dan lain-lain (Daljoeni, 1997). 

Geografi terpadu mendekati atau menghampiri masalah dalam geografi digunakan 

bermacam-macam pendekatan yaitu pendekatan analisa keruangan, analisa ekologi, dan analisa 

kompleks wilayah. Analisa keruangan mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting 

atau seri sifat-sifat penting. Analisa ekologi mempelajari interaksi antara manusia dan 

lingkungannya yang kemudian dipelajari keterkaitannya. Sedangkan analisa kompleks wilayah 

merupakan kombinasi antara analisa keruangan dan analisa ekologi. Dalam analisa kompleks 

wilayah ini, wilayah-wilayah tertentu didekati dengan pengertian  areal differentiantion yaitu 

suatu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya suatu 

wilayah berbeda dengan wilayah yang lainnya, oleh karena terdapat permintaan dan penawaran 

antar wilayah terebut. Pada analisa ini diperhatikan pula penyebaran fenomena dan interaksi 

antara variabel manusia dan lingkungannya untuk kemudian dipelajari kaitannya. Dalam 

hubungan dengan analisa kompleks wilayah ini ramalan wilayah dan perencanaan wilayah 

merupakan aspek-aspek dalam analisa tersebut (Bintarto Surastopo, 1979)  

Christaller dalam teori central place mempunyai dua persyaratan yaitu : 

1. Jumlah penduduk minimum yang dapat memberi keuntungan pada kegiatan social 

ekonomi. Kegiatan usaha sosial lebih mengarah pada kualitas untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup. Sedangkan kegiatan usaha ekonomi mengarah pada keuntungan 

finansial. 

2. Jarak minimum toleransi orang bergerak atau berpergiaan untuk mencapai harapan 

guna memenuhi kebutuhannya. 

 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Umi Listiyaningsih (1995) Judul penelitian “Kesejahteraan Keluarga di Desa 

Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah”. Tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui kesejahteraan keluarga di daerah penelitian. 
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2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga di daerah 

penelitian. 

Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah  metode survei yaitu pengumpulan 

data dari responden melului wawancara yang berupa kuesioner. 

Hasil penelitiannya : 

 Terdapat hubungan yang positif yang signifikan antara pendidikan kepala keluarga 

dengan kesejahteraan keluarga. 

 Terdapat hubungan positif, namun tidak terlalu signifikan antara pendidikan istri 

dengan kesejahteraan keluarga. 

 Terdapat hubungan negatif antara jumlah anak masih hidup yang dimiliki dengan 

kesejahteraan keluarga. 

 Terdapat hubungan yang positif antara pendapatan total keluarga dengan 

kesejahteraan keluarga. 

 

Sri Rusiyati (1999) Judul Penelitian “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteaan 

Keluarga Kasus di Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu,Kabupaten Karanganyar”. 

Tujuan penelitiaan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan keluarga di Desa Bandardawung 

Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga di Desa 

Bandardawung Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 

Metode yang digunakan adalah metode survei yaitu pengumpulan data dari responden 

melului wawancara yang berupa kuesioner. 

Hasil penelitiannya : 

 Terdapat hubungan positif yang signifikan antara pendidikan kepala keluarga 

dengan kesejahteraan keluarga. 
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 Terdapat hubungan positif yang signifikan antara pendidikan istri dengan 

kesejahteraan keluarga. 

 Keterlibatan istri dalam bekerja tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan 

keluarga. 

 Terdapat hubungan yang negatif antara jumlah anak yang masih hidup yang 

dimiliki dengan kesejahteraan keluarga. 

 Terdapat hubungan yang positif antara kondisi lingkugan fisik denagn 

kesejahteraan. 

 Terdapat hubungan yang positif antara pendapatan total keluarga dengan 

kesejahteraan keluarga. 

 

Wagiman (2009) judul penelitian, “Pengaruh Panti Asuhan ‘Aisyiyah 04 Simo 

TerhadapPeningkatan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali  Tahun 

2005-2008”. Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Panti Asuhan ‘Aisyiyah 04 Simo terhadap 

perubahan pendapatan keluarga di Kecamatan Simo. 

2. Mengetahui daerah asal anak asuh Panti Asuhan ‘Aisyiyah 04 Simo. 

Metode yang digunakan adalah metode survei yaitu pengumpulan data dari responden 

melalui wawancara yang berupa kuesioner. 

Hasil penelitiannya : 

 Sebagian besar keluarga yang menitipkan anaknya di Panti Asuhan mengalami 

peningkatan pendapatan keluarga yaitu dengan berkurangnya jumlah tanggungan 

dalam keluarga pendapatan bersih semakin meningkat, Panti Asuhan juga 

memberikan pengaruh terhadap pendidikan anak asuh. 

 Daerah asal anak asuh sebagian besar berasal dari dalam Kecamatan Simo. 
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Tabel 1.4. Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Yang Dilakukan 

No Nama Umi Listiyaningsih 1995 Sri Rusiyati 1999 Wagiman 2009 Setyawati Kusuma Ningrum 2013 

1 Judul Penelitian Kesejahteraan Keluarga di 

Desa Ngombol, Kabupaten 

Purworejo, Jawa Tengah 

Faktor-faktor Yang 

MempengaruhiKeejahteraan 

Keluarga Kasus di Desa 
Bandardawung, Kecamatan 

Tawanmangu, Kabupaten 

Karanganyar 

Pengaruh Panti Asuhan 

‘Aisyiyah 04Simo 

Terhadap Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial di 

Kecamatan Simo, 

Kabupaten Boyolali 
Tahun 2005-2008  

Pemanfaatan Keberadaan Stasiun 

Kereta Api Di Jebres Solo Untuk 

Kegiatan Ekonomi Masyarakat 
Tahun 2013 

2 Tujuan 1. Untuk mengetahui 

kesejahteraan keluaraga di 

daerah penelitian. 
2. Mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

kesejahteraan keluarga di 
daerah penelitian. 

1. Untuk mengetahui 

kondisi kesejahteraan 

keluarga di Desa 
Bandardawung, Kecamatan 

Tawangmangu, Kabupaten 

Karanganyar. 
2.Mengetahui faktor yang 

mepengaruhi  kesejahteraan 

keluarga di Desa 
Bandardawung, Kecamatan 

Tawangmangu, Kabupaten 
Karanganyar. 

1. Untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh 

Panti Asuhan ‘Aisyiyah 
04 Simo terhadap 

peubahan pendapatan 

keluarga di Kecamatan 
Simo. 

2. Mengetahui daerah 

asal  anak asuh Panti 
Asuhan ‘Asyisyah 04 

Simo. 

1. Mengkaji karakeristik 

masyarakat yang memanfaatkan 

lingkungan Stasiun kereta api 
Jebres Solo untuk kegiatan 

ekonomi. 

2. Mengkaji pendapatan dan 
pendapatan berstandart UMR. 

 

3 Metode Penelitian Survei Survei Survei Sensus 

4 Hasil 1. Terdapat hubungan yang 
positif yang signifikan 

antara pendidikan kepala 

keluarga dengan 
kesejahteraan keluarga. 

2. Terdapat hubungan positif 

namun tidak terlalu 
signifikan antara pendidikan 

istri dengan kesejahteraan 

keluarga. 
3. Terdapat hubungan 

negatif antara jumlah anak 

masih hidup yang dimiliki 

dengan kesejahteraan 

keluarga. 
4. Terdapat hubungan yang 

positif antara pendapatan 

total keluarga dengan 
kesejahteraan keluarga. 

1. Terdapat hubungan yang 
positif yang signifikan 

antara pendidikan kepala 

keluarga dengan 
kesejahteraan keluarga. 

2. Terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara 
pendidikan istri dengan 

kesejahteraan keluarga. 

3.Keterlibatan istri dalam 
bekerja tidak berpengaruh 

terhadap kesejahteraan 

keluarga. 

4. Terdapat hubungan 

negatif antara jumlah anak 
masih hidup yang dimiliki 

dengan kesejahteraan 

keluarga. 
5. Terdapat hubungan yang 

positif antara kondisi 

lingkungan fisik dengan 
kesejahteraan keluarga. 

6. Terdapat hubungan yang 

positif antara pendapatan 
total keluarga dengan 

kesejahteraan keluarga. 

1. Sebagian besar 
keluarga yang menitipkan 

anaknya di Panti Asuhan 

mengalami peningkatan 
pendapatan keluarga, 

yaitu dengan 

berkurangnya jumlah 
tanggunan dalam 

keluarga pendapatan 

bersih semakin 
meningkat, panti asuhan 

juga memberikan 

pengaruh terhadap 

pendidikan anak asuh. 

2. Daerah asal anak asuh 
sebagian besar berasal 

dari dalam Kecamatan 

Simo.  

1.Karakteristik pelaku kegiatan 
ekonomiadalah sebagai berikut 

: 

Sebagian besar pelaku kegiatan 
ekonomi berprofesi tukang 

becak (28,26%). 

a. Sebagian besar pelaku 
kegiatan ekonomi berumur 

produktif yaitu umur 50 – 59 

tahun (34,78%). 
b. Sebagian besar pelaku 

kegiatan ekonomi adalah laki-

laki (79,34%) dan perempuan 

(20,65%). 

c. Sebagian besar pelaku 
kegiatan ekonomi tingkat 

pendidikannya adalah tinggi 

(80,44%). 
d. Sebagian. besar pelaku 

kegiatan ekonomi berasal dari 

luar daerah penelitian 
(53,25%). 

e. Sebagian besar pelaku 

kegiatan ekonomi berstatus 
kawin (92,39%). 

f. Sebagian besar pelaku 

kegiatan ekonomi mempunyai 
tanggungan keluarga rendah, 

yaitu setiap keluarga 

mempunyai 1-3 anak (75%). 

2.Pendapatan masyarakat yang 

bekerja di lingkungan Stasiun 

kereta api Jebres Solo : 

a. Pendapatan dari kegiatan 

ekonomi di sekitar Stasiun 

Kereta Api Jebres Solo rendah 
(Rp 700.000,00 – Rp 

5.400.000,00)  

b. Pendapatan yang diperoleh 
sebagian besar pelaku di atas 

UMR sebesar 75%  
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1.6. Kerangka pemikiran 

Stasiun kereta api adalah tempat transit untuk menaikkan dan menurunkan penumpang 

kereta api. Stasiun kereta api Jebres Solo yang merupakan Stasiun khusus kelas ekonomi serta 

kargo dari kota ke beberapa kota lainnya. Dengan keberadaan Stasiun kereta api Jebres Solo 

membuat masyarakat di sekitar menjadi lebih baik sehingga kondisi ekonomi meningkat.  

Adanya keberadaan Stasiun kereta api Jebres Solo berpengaruh terhadap kondisi 

perekonomian masyarakat sekitar stasiun misalnya dalam usaha jasa seperti : ojek, taksi, becak, 

parkir, dan kuli angkut dan non jasa seperti : pedagang kaki lima, pedagang asongan, warung 

makan, dan kios. Sampai saat ini keberadaan Stasiun sangat dimanfaatkan oleh masyarakat 

sekitar untuk memperoleh pendapatan.  

Dalam kegiatan ekonomi ini dipengaruhi oleh karakteristik dari mayarakat, antatra lain : 

umur, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, daerah asal, status perkainan dan jumlah tanggungan 

keluarga. Masyarakat yang melakukan kegiatan ini tidak sepenuhnya berdomisili di Kelurahan 

Purodiningratan, Jebres. Hanya masyarakat yang telah diijinkan saja yang boleh melakukan 

kegiatan ekonomi di sekitar Stasiun. Sehingga keberlangsungan hidup mereka bergantung 

dengan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan tersebut. 
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Gambar 1.1 . Diagaram Alir Penelitian 
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1.7. Hipotesis 

Untuk mencapai mencapai  tujuan penelitian digunakan  beberapa hipotesis sebagai 

berikut : 

1. Karakteristik Pelaku Kegiatan Ekonomi : 

a. Sebagian besar jumlah pelaku kegiatan ekonomi berprofesi tukang becak. 

b. Sebagian besar pelaku kegiatan ekonomi berusia produktif. 

c. Sebagian besar pelaku kegiatan ekonomi adalah laki-laki. 

d. Sebagian besar pelaku kegiatan ekonomi tingkat pendidikannya tinggi. 

e. Sebagian besar pelaku kegiatan ekonomi berasal dari luar daerah penelitian. 

f. Sebagian besar pelaku kegiatan ekonomi berstatus kawin. 

g. Sebagian besar pelaku kegiatan ekonomi mempunyai tanggungan keluarga 

rendah. 

 

2. Pendapatan masyarakat yang bekaerja di lingkungan Stasiun kereta api Jebres Solo 

a. Pendapatan dari kegiatan ekonomi di sekitar Stasiun Kereta Api adalah rendah. 

b. Pendapatan yang diperoleh sebagian besar pelaku di atas UMR. 

 

 

1.8. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Di dalam 

metode sensus informasi dikumpulkan dari semua responden dalam populasi dengan 

menggunakan kuesioner/daftar pertanyakan sebagai alat pengumpul data yang pokok. Informasi 

dikumpulkan dari semua pelaku kegiatan ekonomi yang jumlahnya 92 orang. (Marsi 

Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989). 
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1.8.1. Pemilihan Daerah Penelitian 

Daerah yang di pilih sebagai tempat dilaksanakan penelitian adalah Stasiun kereta api 

Jebres Solo di Kecamatan Jebres. Adapun pertimbangan pemilihan daerah ini karena Stasiun 

Jebres merupakan stasiun terkecil di Solo akan tetapi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

untuk kegiatan perekonomian. 

 

1.8.2. Pengambilan Responden 

 Penelitian ini menggunakan metode sensus untuk mendapatkan data melalui kuesioner. 

Responden dalam penelitian adalah semua orang yang memanfaatkan keberadaan Stasiun kereta 

api Jebres Solo untuk kebutuhan ekonomi. Responden diambil keseluruhan dengan cara sensus, 

adapun jumlah total responden adalah 92 dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 1.5. Kegiatan Ekonomi di Sekitar Stasiun kereta api Jebres Solo 

Kegiatan Ekonomi Jumlah 

Jasa 

- Ojek 

- Taksi 

- Tukang Becak 

- Parkir 

- Kuli Angkut 

 

6 

9 

26 

5 

10 

Non Jasa 

- Pedagang Kaki Lima 

- Pedagang Asongan 

- Warung Makan 

- Kios 

 

8 

11 

7 

10 

Jumlah 92 

Sumber : Observari Lapangan, 2013 
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1.8.3. Pengumpulan Data 

 Data Primer  

Data primer yang diperoleh dari responden melalui wawancara langsungdengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Data 

primer bersifat kualitatif dan kuantitatif, jawaban bersifat terbuka dan tertutup. 

Karakteristik masyarakat yang meliputi : 

1. Pekerjaan 

2. Umur 

3. Jenis Kelamin 

4. Tingkat Pendidikan 

5. Daerah Asal 

6. Status Perkawinan 

7. Jumlah Tanggungan Keluarga 

 

 Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan dari instansi-instansi yang  terkait seperti : Badan Pusat 

Statistik, Kecamatan Jebres dalan Angka 2011. 

 

1. 8.4.  Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel frekuensi. Tabel frekuensi 

bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari populasi penelitian yang meliputi jenis 

pekerjaan, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, daerah asal, status perkawinan, jumlah 

tanggungan keluarga serta pendapatan. 

Pendekatan geografi yang digunakan adalah pendekatan keruangan yaitu suatu metode 

analisis yang menekankan pada variabel ruang. Variabel dalam penelitian ini adalah karakteristik 

dan pendapatan pelaku kegiatan ekonomi di sekitar Stasiun kereta api Jebres Solo. Objek yang di 

teliti adalah ojek,  taksi, becak, parkir, kuli angkut, pedagang kaki lima, pedagang asongan, 

warung makan dan kios. Total pelaku kegiatan ekonomi adalah 92 orang (responden), informasi  

yang diperoleh dengan metode sensus. 
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Berdasarkan variabel dan objek yang di teliti, penelitian ini bertujuan : mengkaji 

karakteristik masyarakat yang memanfaatkan lingkungan Stasiun kereta api Jebres Solo untuk 

kegiatan ekonomi dan mengkaji pendapatan dan tingkat pendapatan berstandart UMR. 

 

1.9. Batasan Operasional 

 Karakteristik Pelaku : menunjukkan ciri – ciri pelaku yang di dasarkan pada pekerjaan, 

umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, daerah asal, status perkawinan dan jumlah 

tangguungan keluarga. 

 Peranan : diartikan sebagai fungsi, fungsi disini merupakan fungsi kota. Menurut Urban 

Functional Rural Development, fungsi kota adalah pelayanan, fasilitas, infrastuktural, 

institusi atau aktivits ekonomi yang terkumpul di pemukiman dengan maksud 

memberikan tawaran secara ekonomis dan efisien. 

 Ruang : adalah wadah keseluruhan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang 

udara sebagai satu kesatuan wilayah, dengan interaksi system sosial (yang meliputi 

manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan budaya) dengan ekosistem (sumber 

daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Tata ruang adalah wujud structural dari 

pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan. 

(www.manokwarikab/.co.id/data/peta/01/bab1.pdf) 

 Stasiun kereta api adalah tempat transit untuk menaikkan dan menurunkan penumpang 

kereta api. 
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