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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan merupakan bab pertama yang menjelaskan tentang topik 

penelitian, alasan pemilihan penelitian, pentingnya penelitian dan metode 

penelitian. Pembahasan pendahuluan dibagi menjadi 9 bagian yaitu a) latar 

belakang b) rumusan masalah c) tujuan penelitian d) manfaat penelitian e) 

telaah penelitian f) penelitian sebelumnya g) kerangka pemikiran h) metode 

penelitian, dan i) batasan operasional. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala 

di muka bumi, baik yang menyangkut fisik maupun makhluk hidup beserta 

permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan 

untuk kepentingan proses dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1983).  

Menurut Heslingga dalam Bintarto (1977), ada tiga hal pokok dalam 

mempelajari objek formal dan geografi dalam kaitannya dengan aspek 

keruangan, yaitu (1) pola dan sebaran gejala tertentu di muka (spatial pattern), 

(2) keterkaitan atau hubungan antar gejala (spatial system) dan (3) perubahan 

atau perkembangan dari gejala yang ada (spatial process). 

Manusia merupakan salah satu kajian yang menarik dalam ilmu 

geografi. Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup tersebut ada yang bersifat 

pokok dan ada pula yang bersifat sampingan. Salah satu kebutuhan pokok 

manusia yaitu untuk pemenuhan kebutuhan sembako, oleh karena itu saat ini 

banyak sekali pengusaha yang melirik untuk berdagang kebutuhan sembako 

dan menerapkan sistem franchise seperti minimarket. 

Minimarket dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam 

pengertian toko modern. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan 

mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk 

Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang 

berbentuk Perkulakan (Perpres 112/2007 Pasal 1 angka 5). Minimarket 
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merupakan jenis ritel modern yang paling agresif memperbanyak jumlah gerai 

dan menerapkan sistem franchise dalam memperbanyak jumlah gerai mereka. 

Gerai dengan luas sekitar 100-200 m2 yang umumnya berlokasi di kawasan–

kawasan permukiman yang padat atau jalan raya. Jumlah item yang dijual 

kurang dari 5.000 item dan memiliki maksimal 2 kasir dan beroperasi mulai 

pukul 08.00 sampai pukul 21.00 (Sujana, 2013:41).  

Minimarket juga diartikan semacam toko kelontong atau yang menjual 

segala macam barang dan makanan, perbedaan nya disini biasa nya minimarket 

menerapkan sebuah sistem mesin kasir point of sale untuk penjualan nya, 

namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket. Berbeda dengan toko 

kelontong, minimarket menerapkan sistem swalayan, di mana pembeli 

mengambil sendiri barang yang dibutuhkan dari rak-rak minimarket dan 

membayarnya di meja mesin kasir. Sistem ini juga membantu agar pembeli 

tidak berhutang. Jam buka minimarket juga berbeda dengan sebuah 

supermarket. Minimarket yang ada di Indonesia adalah Alfamart, Indomaret, 

Ceriamart, Starmart dan minimarket milik individu. . 

 Kudus merupakan kota yang terletak di jalur pantura sehingga letaknya 

sangat strategis untuk dikembangkan sebagai industri dan bisnis. Kawasan jalur 

pantura Kudus yang meliputi Kecamatan Jati, Kota, Bae dan Jekulo dinilai 

sebagai wilayah dengan memberikan informasi tentang peta persebaran 

minimarket yang dilengkapi dengan tingkat kestrategisan yang sangat bagus. 

Sebagai mahasiswa non kependidikan yang bergerak di bidang survey dan 

pemetaan wilayah, surveyor berupaya untuk mengamati distribusi minimarket 

yang ada di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan analisis kajian 

distribusinya. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa distribusi minimarket yang 

ada di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tidak merata. Distribusi 

minimarket mengelompok pada salah satu desa yaitu Desa Jekulo, dengan 

jumlah minimarket 6 buah. Keadaan seperti itu menimbulkan selisih yang 

cukup tinggi antara Desa Jekulo dengan desa-desa yang lainnya yaitu Desa 

Hadipolo, Desa Honggosoco, Desa Pladen, Desa Sadang, Desa Tanjungrejo, 
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Desa Klaling, Desa Bulungcangkring, Desa Terban, Desa Bulungkulon, Desa 

Gondoharum dan Desa Sidomulyo, hampir semua desa tersebut belum 

memiliki minimarket kecuali Desa Jekulo, Desa Klaling, dan Desa Hadipolo. 

Kehadiran minimarket di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, 

khususnya pada Desa Jekulo menunjukkan bahwa jumlah minimarket yaitu  

ada 6 buah dan pola distribusinya mengelompok di Desa Jekulo. Oleh karena 

itu dapat memicu persaingan dalam perebutan jumlah kosumen, karena sebuah 

minimarket mampu melayani 6000 penduduk. Kenyataan yang ada di Desa 

Jekulo memiliki jumlah penduduk 10.299 jiwa sedangkan terdapat 6 

minimarket dan sebuah Pasar tradisonal yang paling besar di Kecamatan 

Jekulo. Keadaan seperti inilah yang menimbulkan daya layan terpusat di Desa 

Jekulo, sehingga Desa-desa yang lain banyak yang belum terjangkau oleh daya 

layan minimarket tersebut. 
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Tabel 1.1 Distribusi dan Jumlah Minimarket di Kecamatan Jekulo Tahun 2013 

No. Kecamatan Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Minimarket Pasar 

Tradisional 

1. Sadang 3,58 5.485 0 0 

2. Bulungcangkring 10,24 12.510 0 0 

3. Bulungkulon 14,86 10.324 0 1 

4. Sidomulyo 4,97 2.788 0 0 

5. Gondoharum 11,69 7.359 0 0 

6. Terban 8,59 7.784 0 0 

7. Pladen 3,31 5.516 0 0 

8. Klaling 5,89 8.471 1 0 

9. Jekulo 2,24 10.365 6 1 

10. Hadipolo 5,17 11.648 1 0 

11. Tanjungrejo 7,34 10.480 0 1 

12. Honggosoco 5,03 9.125 0 0 

Sumber :  Registrasi Penduduk Kecamatan Jekulo 

Mulai tahun 2010 jumlah penduduk sudah disesuaikan dengan data dasar sensus 

penduduk 2010. 
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Tabel 1.2. Nama minimarket yang ada di lapangan 
No Minimarket Alamat Tahun Berdiri 

Minimarket 
1. Indomaret Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo 2014 
2. Indomaret Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo 2011 
3. Ariana Jaya Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo 2009 
4. Alfamart Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo 2012 
5. Indomaret Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo 2010 
6. Alfamart Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo 2014 
7. MJ Jaya Desa Klaling, Kecamatan Jekulo 2014 
8. Sumber Agung Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo 2010 

Sumber : Hasil Survey Lapangan oleh Peneliti  
 

Geografi merupakan salah satu ilmu yang dinamis dan aplikatif yang 

memiliki peran dalam mengawal dinamika pembangunan dan menyajikan 

informasi-informasi spasial berupa peta-peta tematik termasuk peta tematik 

dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Geografi diarahkan untuk 

memberikan berbagai macam informasi dalam bidang sosial, ekonomi dan 

politik kepada para masyarakat untuk membatu memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang alam sekitar.    

Ilmu pemetaan (Kartografi) adalah cabang dari geografi di mana ilmu 

ini yang mempelajari tentang masalah perpetaan meliputi pembuatan peta 

sampai reproduksi peta, pembacaan peta, penggunaan peta, penafsiran peta dan 

analisis peta. Kartografi diharapkan dapat menjadi wahana bagi para 

mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan diri sendiri dan alam sekitar, 

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Informasi spasial berupa peta-peta tematik dengan tema sosial dan 

ekonomi sangat dibutuhkan oleh para masyarakat untuk mengetahui sebaran 

fasilitas-fasilitas jaringan infrastruktur yang disediakan pemerintah. Selain itu 

untuk mempermudah mengetahui arah pembangunan sehingga memudahkan 

para investor dalam menentukan strategi investasinya berdasarkan kondisi 

geografis yang ada. 

Keberadaan peta dari waktu ke waktu dirasa semakin dibutuhkan oleh 

berbagai kalangan baik digunakan untuk perencanaan wilayah, pendidikan, 
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ilmuwan, administrasi dan sebagainya. Salah satu bentuk informasi pelayanan 

pusat-pusat perbelanjaan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari adalah 

menyajikan data-data yang berhubungan dengan lokasi persebaran minimarket 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan terjun langsung ke lapangan 

dengan menggunakan GPS, sedangkan pengolahan data yang telah diambil 

menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) dengan program Arc Gis 9.3.      

Pengolahan data dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi 

(SIG) dapat menampilkan informasi mengenai pelayanan pusat perbelanjaan 

khususnya minimarket yang dapat disajikan dengan baik dan dapat diperoleh 

informasi secara cepat, mudah dan akurat. Di Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus penyajian mengenai peta tentang persebaran dan pelayanan pusat 

perbelanjaan masih sangatlah kurang. Dengan adanya latar belakang tersebut 

maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi berupa “KAJIAN 

DISTRIBUSI DAN DAYA LAYAN MINIMARKET DI KECAMATAN 

JEKULO KABUPATEN KUDUS”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam 

penelitian ini diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kajian distribusi minimarket di daerah Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana daya layan dan sistem informasi tipologi layanan minimarket di 

daerah Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus? 

3. Dimanakah lokasi pengembangan minimarket di Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus berdasarkan daya layan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengkaji distribusi minimarket di daerah Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus. 

2. Mengkaji daya layan dan sistem informasi tipologi layanan minimarket di 

daerah Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 
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3. Mengkaji lokasi pengembangan minimarket di daerah Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus berdasakan daya layan. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

akademik pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah 

1. Bagi Peneliti 

Memberi wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya mengenai informasi 

kajian distribusi minimarket dan upaya untuk meningkatkan prestasi belajar 

program aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG)  serta meningkatkan sikap 

peduli lingkungan. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai lokasi dan penyebaran 

sarana dan prasarana pelayanan minimarket terdekat dan memberikan 

informasi lokasi yang tepat dalam berbisnis minimarket. 

3. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan perencanaan pembangunan 

daerah, khususnya yang terkait dengan tata ruang (landscape) dan tata guna 

lahan (landuse) di wilayah yang dikaji. Dalam hal ini instansi pemerintah 

daerah yang sangat terkait adalah BAPPEDA khususnya dalam pelayanan 

ekonomi atau perdagangan. 

1.5 Telaah Pustaka  

1.5.1 Pemetaan  

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala 

di muka bumi, baik yang menyangkut fisik maupun makhluk hidup beserta 

permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan 

untuk kepentingan proses dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1983).  

Menurut Heslingga dalam Bintarto (1977), ada tiga hal pokok dalam 

mempelajari objek formal dan geografi dalam kaitannya dengan aspek 

keruangan, yaitu (1) pola dan sebaran gejala tertentu di muka (spatial pattern), 
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(2) keterkaitan atau hubungan antar gejala (spatial system) dan (3) perubahan 

atau perkembangan dari gejala yang ada (spatial process). 

Geografi merupakan salah satu ilmu yang dinamis dan aplikatif yang 

memiliki peran dalam mengawal dinamika pembangunan dan menyajikan 

informasi-informasi spasial berupa peta-peta tematik termasuk peta tematik 

dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Geografi diarahkan untuk 

memberikan berbagai macam informasi dalam bidang sosial, ekonomi dan 

politik kepada para masyarakat untuk membatu memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang alam sekitar.    

Ilmu pemetaan (Kartografi) adalah cabang dari geografi dimana ilmu 

ini yang mempelajari tentang masalah perpetaan meliputi pembuatan peta 

sampai reproduksi peta, pembacaan peta, penggunaan peta, penafsiran peta dan 

analisis peta, Sehingga kartografi diharapkan dapat menjadi wahana bagi para 

mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan diri sendiri dan alam sekitar, 

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Peta merupakan representasi atau gambaran unsur-unsur atau 

kenampakan-kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau yang 

ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan 

umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan 

(Juhadi dan Setiyowati, 2001:1). Dalam membuat peta tematik ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan oleh pembuat peta sesuai dengan kaidah-kaidah 

kartografi antara lain: 

1. Peta tidak boleh membingungkan. 

2. Peta harus mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna peta (map use). 

3. Peta harus memberikan gambaran yang sebenarnya sesuai dengan keadaan 

atau kondisi lapangan. 

Setelah kaidah-kaidah diatas terpenuhi maka langkah selanjutnya yang 

dilakukan oleh pembuat peta adalah: 

1. Persiapan peta dasar. 

2. Merancang simbol peta. 



9 

 

3. Merancang komposisi peta atau layout peta. 

Klasifikasi peta menurut Bos, Es 1977 dalam Juhadi dan Setiyowati, peta dapat 

dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu peta berdasarkan isi, berdasarkan 

skala, dan berdasarkan kegunaan. 

Peta berdasarkan isi antara lain : 

1. Peta Umum atau peta rupa bumi adalah peta yang menggambarkan 

bentang alam secara umum dipermukaan bumi, dengan menggunakan skala 

tertentu. Peta-peta yang termasuk kedalam peta umum adalah antara lain: peta 

dunia, topografi, dan atlas yang memuat mengenahi bentang lam secara umum. 

2. Peta Tematik adalah peta yang memuat informasi tema-tema tertentu 

(khusus) dan digunakan untuk kepentingan tertentu yang bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, bidang perencanaan wilayah, 

kepariwisataan dan kebudayaan, ekonomi, sosial, dan politik. 

3. Peta Navigasi atau Chart adalah peta yang dibuat secara khusus atau 

bertujuan praktis untuk membantu navigasi laut, penerbangan, ataupun 

perjalanan darat. Unsur yang digambarkan dalam peta tersebut adalah berupa 

rute perjalanan yang berguna dalam panduan perjalanan seperti lokasi atau 

letak suatu kota, kedalaman laut, maupun ketinggian suatu daerah. 

Peta berdasarkan skala antara lain: 

a. Peta skala sangat besar adalah peta dengan skala > 1 : 10.000. 

b. Peta skala besar adalah peta dengan skala < 1 : 100.000 - 1 : 10.000. 

c. Peta skala sedang adalah peta dengan skala 1 : 100.000 - 1 : 1.00.000. 

d. Peta skala kecil adalah peta dengan skala > 1 : 1.000.000. 

Peta berdasarkan kegunaan adalah peta yang digunakan untuk sesuatu hal yang 

sifatnya sesuai dengan kegunaanya contoh peta media pembelajaran, peta 

pelayanan kesehatan, peta pelayanan  perbelanjaan, peta pelayanan pendidikan 

dan lain-lain. 

1.5.2 Peta Tematik 

Peta tematik adalah peta yang memperlihatkan informasi atau data 

kualitatif dan kuantitatif dari suatu tema atau maksud atau konsep tertentu 

dalam hubungannya dengan unsur atau detail-detail topografi yang spesifik, 
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terutama yang sesuai dengan tema peta tersebut  (Aziz, 1985:1). Pada dasarnya 

peta tematik adalah peta yang memberikan gambaran atau informasi 

kekhususan mengenai tema-tema tertentu. 

Secara umum peta tematik dapat digunakan untuk membantu 

perencanaan daerah, administrasi, manajemen, perusahaan, swasta, pendidikan, 

dan lain-lain. Selain itu perkembangan serta pembuatan peta tematik ini 

memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

terutama dalam penyajian data untuk keperluan tertentu seperti : geografi, 

geologi, pertanahan, geodesi (geomatika), perkotaan, pertambangan, dan ilmu-

ilmu lainnya yang berkaitan dengan sosial ekonomi. 

Dalam peta tematik terdapat komponen-komponen tertata pada peta 

yang memuat informasi dalam peta, komponen-komponen tersebut antara lain: 

1. Judul Peta.  

Judul peta harus sesuai dengan tema yang ada dalam peta dan sesuai dengan 

informasi yang akan di tampilkan dalam peta tematik tersebut, oleh karenanya 

judul peta harus memuat tema atau informasi, lokasi, dan tahun. 

2. Skala Peta.  

Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak 

sesungguhnya di lapangan, skala pada peta dapat berupa skala angka maupun 

skala garis. Jarak pada peta harus di cantumkan agar pembaca peta dapat 

menghitung dan mengetahui perbandingan jarak pada peta dengan jarak di 

lapangan. 

3. Orientasi Peta.  

Orientasi peta merupakan arah mata angin, namun biasanya hanya 

mengambarkan arah utara saja, yang menghadap keatas atau (grid north). 

Bentuk orientasi biasanya digambarkan secara sederhana dengan bentuk 

tombak yang anak panahnya berada diatas dan diberi tanda notasi huruf U 

(utara). 

4. Garis Tepi Peta.  

Garis tepi peta adalah garis yang membatasi informasi pada tepi peta. Semua 

komponen peta berada di dalam garis tepi peta. Komponen peta yang dimaksud 
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berada di dalam garis tepi yaitu judul peta, skala, orientasi, legenda, sumber 

peta, garis lintang dan garis bujur. 

5. Nama Pembuat Peta.  

Nama pembuat peta adalah merupakan salah satu informasi pendukung saja 

dalam peta. Namun demikian nama pembuat peta adalah hal yang wajib 

dicantumkan. 

6. Koordinat Peta.  

Koordinat peta adalah merupakan salah satu unsur penting karena koordinat 

menunjukan lokasi absolut pada bola bumi. Terdapat dua cara membuat 

koordinat peta yaitu koordinat UTM dan Geografis. 

7. Sumber Peta.  

Sumber peta merupakan salah satu yang harus ditampilkan agar pengguna 

dapat membuktikan akurasi atau kebenaran data dan informasi yang 

ditampilkan dalam peta tersebut. 

8. Legenda Peta. 

Lengenda peta berisi mengenahi keterangan simbol yang ada dalam peta atau 

informasi-informasi yang termuat dalam peta. 

9. Inset Peta.  

Inset peta menunjukan informasi lokasi atau letak suatu wilayah yang menjadi 

objek pemetaan sehingga akan memudahkan pembaca atau pengguna peta 

dalam memahami letak suatu wilayah yang di petakan. Ada dua macam inset 

antara lain : 

a. Inset pembesaran peta dapat di jumpai pada atlas menerangkan suatu 

informasi dari suatu pulau, di mana kenampakan suatu pulau tersebut pada 

skala tertentu nampak kecil maka perlu adanya pembesaran skala. 

b. Inset lokasi wilayah sering dijumpai pada peta-peta tematik yang berguna 

untuk menjelaskan cakupan wilayah yang lebih luas lagi. 

1.5.3 Sistem Informasi Geografi (SIG) 

SIG (Sistem Informasi Geografis) dapat diartikan sebagai suatu 

kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras, dan perangkat lunak, serta 

data geografis yang di desain untuk memperoleh, menyimpan, meng-
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update,memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua informasi yang 

berrefrensi geografis (ESRI dalam Tim Pelatihan SIG). Sistem Informasi 

Geografi adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat lunak data 

geografis dan personil yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, 

memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua informasi 

yang berefrensi geografis.  

SIG (Sistem Informasi Geografi) memiliki subsistem antara lain: 

1. Data Input (Masukan Data). Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan 

datadan mempersiapkan data spasial dan data atribut dari berbagai sumber. 

2. Data Manajemen (Pengolahan Data). Subsistem ini mengorganisasikan 

baik data spasial maupun data atribut kedalam sebuah basis data sedemikian 

rupa sehingga mudah di panggil, di update, dan di edit. Subsistem ini dapat 

menimbun dan menarik kembali dari arsip data dasar, juga dapat melakukan 

perbaikan dengan menambah serta mengurangi maupun memperbarui data 

input yang telah dimasukan kemudian dikelompokan dan disesuaikan dengan 

jenis datanya, baik data spasial maupun atribut. 

3. Data Manipulasi dan Analisis Subsistem ini menentukan informasi-

informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG, selain itu subsistem ini juga 

melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan manipulasi 

data yang diharapkan. Data yang telah dimanajemen dengan baik diolah dan 

dianalisis sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat maupun pengguna. 

4. Data Output (Data Keluaran). Subsistem ini menampilkan atau 

menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk 

softcopy maupun hardcopy seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lainnya. 

1.5.4 Pengertian Minimarket 

Minimarket merupakan jenis ritel modern yang paling agresif 

memperbanyak jumlah gerai dan menerapkan sistem franchise dalam 

memperbanyak jumlah gerai mereka. Gerai dengan luas sekitar 100-200 m2 

yang umumnya berlokasi di kawasan–kawasan permukiman yang padat atau 

jalan raya. Jumlah item yang dijual kurang dari 5.000 item dan memiliki 

maksimal 2 kasir dan beroperasi mulai pukul 08.00 sampai pukul 21.00 
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(Sujana, 2013:41). Ritel berasal dari bahasa Prancis Ritellier yang berarti 

memecah sesuatu. Ritel menunjukkan upaya untuk memecah barang atau 

produk yang dihasilkan dan didistribusikan oleh manufaktur /produsen dalam 

jumlah besar dan massal agar dapat dikondumsi oleh konsumen akhir dalam 

jumlah kecil sesuai dengan kebutuhannya. 

Dalam ketentuan Perpres No.112 Tahun 2007 pasal 3, Toko Modern 

didefinisikan sebagai toko dengan pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis 

barang secara eceran, yang berbentuk minimarket,supermarket,departement 

store dan hypermarket. Bagian kedua pasal 3 mengatur bahwa: Lokasi 

pendirian toko modern, termasuk minimarket, wajib mengacu pada Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) Kabupaten/Kota, serta pengaturan Zonasinya, Batasan luas lantai 

penjualan minimarket adalah 400 m2, Minimarket menjual secara eceran 

barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya. 

Kemudian pada Perpre s No.112 Tahun 2007 pasal 4, mengatur bahwa 

pendirian toko modern (minimarket) hendaknya memperhatikan atau 

memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar 

tradisonal, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang 

bersangkutan. Toko modern juga diharuskan menyediakan fasilitas parkir 

kendaraan. Mengenai lokasi gerai tidak seperti hypermarket, pusat 

perbelanjaan, supermarket, dan departement store, dalam Perpres ini sebuah 

minimarket diperbolehkan untuk berdiri di setiap sistem jaringan jalan, 

termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan 

(permukiman) didalam kota/kabupaten.   

1.5.5 Daya Layan  

Daya layan (Fungsi Pelayanan) merupakan perbandingan antara 

ketersediaan fasilitas dengan variabel pembanding, seperti besarnya pengguna 

aktual, pengguna potensial, penduduk keseluruhan, dan dengan pembanding 

standart. 

Lokasi minimarket idealnya memperhatikan kondisi kepadatan 

penduduk. Menurut Engel (1995) Jumlah penduduk dan kepadatan pada suatu 
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wilayah menjadi faktor dalam mempertimbangkan suatu area perdagangan 

ritel. Sehingga distribusi lokasi minimarket lebih tepatnya berada pada lokasi 

yang memiliki kepadatan yang tinggi. 

Menurut Masrun (2007) jumlah minimal penduduk pendukung kegiatan 

minimarket dalam suatu kawasan permukiman dan perumahan yaitu sebesar 

8000 jiwa. Pada tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan 

(SNI-1733-2004) Jumlah penduduk pendukung dalam jenis sarana pertokoan di 

pusat lingkungan adalah 6000 jiwa. 

Jangkauan pelayanan minimarket Marlina (2006) dalam perencanaan 

dan pengembangan perumahan. Dalam wilayah permukiman sebaiknya 

dilengkapi dengan fasilitas perbelanjaan berupa pertokoan yang diletakkan 

ditengah-tengah dengan radius pencapaian maksimum 500 m. 

2 Pola Permukiman 

Pola permukiman adalah kekhasan distribusi fenomena permukiman di 

dalam ruang atau wilayah, dalam hal ini di dalamnya dibahas tentang bentuk-

bentuk permukiman secara individual dan persebaran dari individu-individu 

permukiman dalam kelompok (Yunus, 1989) 

Pola persebaran permukiman berbentuk pola mengelompok dan pola 

menyebar. Pola persebaran permukiman mengelompok tersusun dari dusun-

dusun atau bangunan-bangunan rumah yang lebih kompak dengan jarak 

tertentu, sedangkan pola persebaran permukiman menyebar terdiri dari dusun-

dusun atau bangunan rumah yang tersebar dengan jarak tertentu (Hudson F.S 

dalam Agus Dwi Martono, 1996) 

Persebaran permukiman sangat menentukan terhadap pola permukiman, 

dalam hal ini ada 3 variasi persebaran yaitu 1. mengelompok (clustered) 

apabila permukiman-permukiman tersebut cenderung mengelompok pada satu 

atau dua bagian tempat, 2. Acak (Random) apabila tidak ada susunan tertentu 

pada sebuah persebaran, 3. Seragam (uniform) apabila permukiman-

permukiman tersebut jaraknya sama atau sama jauhnya dengan tetangganya. 
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1.6 Penelitian Sebelumnya 

Artikasari, Riandita Dwi, dalam penelitiannya yang berjudul 

Redistribusi Lokasi Minimarket di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya  

memiliki tujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang distribusi lokasi 

minimarket. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 

berbagai instansi pemerintahan seperti BPS, BAPPEDA, dan DPU. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, 

dengan sampel penelitian adalah 24 populasi pelaku ritel (minimarket) di 

Kecamatan Rungkut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan 

Rengkut perlu direkomendasikan pada pemerintah Kota Surabaya agar 

melakukan pembatasan pembangunan minimarket baru di kawasan yang sudah 

terdapat minimarket pada radius yang telah ditentukan, hal ini dibuktikan dari 

hasil penelitian dan analisis yang menunjukkan kebutuhan minimarket di 

Kecamatan Rungkut sejumlah 16 unit. 

1.7 Kerangka Berfikir  

Keberadaan peta dari waktu ke waktu dirasa semakin dibutuhkan oleh 

berbagai kalangan baik digunakan untuk perencanaan wilayah, pendidikan, 

ilmuwan, administrasi dan sebagainya. Salah satu bentuk informasi pelayanan 

pusat-pusat perbelanjaan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari adalah 

menyajikan data-data yang berhubungan dengan distribusi minimarket di 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan cara terjun langsung ke lapangan 

menggunakan GPS, sedangkan pengolahan data yang telah diambil 

menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) dengan program Arc Gis 9.3. 

Kerangka berpikir tersebut penting untuk membantu dalam melakukan 

penelitian. Adapun kerangka pikir penelitian ini dituangkan secara lengkap 

pada gambar 1.1 yang terdapat pada halaman 16. 
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Gambar 1.1 Kerangka Berfikir Penelitian 
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1.8 METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Kajian distribusi dan daya layan minimarket di Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus termasuk penelitian survei yang bersifat deskriptif dengan 

menitikberatkan pada subyek kartografi yang hasil akhirnya berupa peta-peta 

tematik untuk menganalisis dan mengevaluasi obyek yang diteliti. Masri 

Singarimbun dan Sofian Effendi mengatakan bahwa penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data.  

Kegunaan dari penelitian survei yaitu untuk mengadakan 

evaluasi.Penelitian survei merupakan upaya pengumpulan informasi dari 

sebagian populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tertentu. Metode ini 

bertitik tolak pada konsep, hipotesis, dan teori yang sudah mapan sehinngga 

tidak akan memunculkan teori baru. Penelitian survei  memiliki sifat verifikasi 

atau pengecekan terhadap teori yang sudah ada. Penelitian survei di gunakan 

karena membutuhkan pengambilan sampel dari satu populasi. Pengambilan 

sampel biasanya dilakukan melalui kuesioner dengan wawancara oleh peneliti 

dengan mendatangi tempat masing-masing responden atau menggunakan 

fasilitas komunikasi seperti email, telepon, atau layanan jasa pos. Unit analisis 

dalam penelitian survei dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi, 

sehingga memungkinkan mendapat informasi (data) dari subjek dalam jumlah 

banyak.  Survei dapat di gunakan untuk mengetahui opini, sikap, atau persepsi 

subjek. Survei dapat juga di pakai untuk menilai informasi faktual. Survei 

seringkali di lakukan secara anonim, agar subjek yang jumlahnya besar itu 

merasa lebih bebas untuk mengeluarkan sesuatu yang sensitif dengan jujur, 

tanpa tekanan siapapun. 

1. Lokasi Penelitian  

Kecamatan Jekulo merupakan salah satu wilayah kecamatan di 

Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah, secara astronomis wilayah 

Kecamatan Jekulo terletak antara 110o 50’ 0’ BT sampai dengan 111o 0’ 0’’ BT 
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dan 6o 52’ 0’’ LS sampai dengan 7o 16’ 0’’ LS (BPS, Kecamatan Jekulo Dalam 

Angka 2013). 

Wilayah Kecamatan Jekulo sangat strategis yaitu sebagian desanya dilalui oleh 

jalan pantura. Adapun batas administrasi Kecamatan Jekulo yaitu : 

Sebelah Utara : Kecamatan Dawe 

Sebelah Timur : Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati 

Sebelah Selatan : Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati 

Sebelah Barat : Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Bae 

2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang akan dilakukan oleh 

peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian 

yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Adapun pengambilan data primer 

dilakukan dengan metode observasi dan metode wawancara kemudian 

pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara meminta ke instansi yang 

berhubungan dengan penelitian ini. D 

alam melakukan penelitian diperlukan tahap – tahap penelitian, secara 

garis besar tahap – tahap penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi : 

2.1 Tahap Persiapan 

Tahap ini merupakan langkah awal sebelum mengadakan penelitian di 

lapangan, kegiatan yang dilakukan yaitu : 

- Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan ini dilaksanakan dengan membaca buku atau dengan 

mempelajari beberapa literatur yang memuat topik-topik yang berkaitan 

dengan penelitian. 

- Orientasi lapangan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara meninjau keadaan di lapangan 

secara langsung untuk mendapatkan data primer dan menghubungi 

instansi-instansi yang menangani data sekunder yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

- Studi peta 
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Kegiatan ini dilaksankan dengan memahami peta administrasi daerah 

lokasi penelitian. 

- Variabel penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu gejala yang akan diteliti secara ilmiah. 

Variabel adalah sesuatu yang menjadi obyek penelitian. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. lokasi persebaran minimarket di Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus. 

2. Ketersediaan Minimarket di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus . 

Cara untuk mengetahui letak minimarket tersebut dapat dilakukan melalui 

pengamatan menggunakan GPS, yaitu dengan menggunakan signal-signal 

gelombang elektromagnetik yang dipancarkan minimal oleh 4 satelit GPS. 

Proses ini hanya membutuhkan waktu antara 5 sampai 15 menit, 

tergantung pada panjang baseline (signal) dan jumlah satelit. Tujuan dari 

pengamatan ini adalah untuk menentukan koordinat titik-titik persebaran 

minimarket. 
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Tabel 1.3 Variabel Penelitian 

No. Indikator Variabel Definisi  

1 Bangunan 

atau 

Gedung 

Minimarket 

Persebaran Lokasi penelitian yang diploting dengan 

GPS (Global Positioning System). 

Hasil : peta sebaran minimarket 

2 Konsentrasi 

Konsumen  

Jumlah 

Penduduk 

Jumlah penduduk pendukung di 

Kecamatan Jekulo dibagi dengan 

jumlah wilayah di Kecamatan Jekulo 

Hasil : Peta tingkat kepadatan penduduk 

di Kecamatan Jekulo 

Jumlah 

Rumah 

Tangga 

Banyaknya jumlah kepala keluarga 

pendukung dalam kawasan yang 

berpengaruh (minimarket) 

3  Aksesibilita

s 

Fungsi 

Jalan 

Klasifikasi jalan berdasarkan lebar jalan 

Transportasi 

Publik 

Ketersediaan kendaraan umum untuk 

mengakses lokasi minimarket. 

4  Radius 

Pelayanan  

Jangkauan 

Pelayanan 

Jarak minimal yang harus dimiliki 

minimarket dengan pesaing terdekat 

sebagai upaya penentuan distribusi 

ulang persaingan usaha minimarket. 

Hasil : Peta daya layan minimarket di 

Kecamatan Jekulo 

 

Skoring yaitu memberikan nilai 1 sampai 3 untuk beberapa variabel 

penelitian ( jumlah penduduk, ketersediaan angkutan umum, kelas jalan dan 

radius pelayanan). kemudian menjumlahkan total skor pada setiap variabel 
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penelitian. Caranya yaitu jumlah total skor tertinggi dikurangi jumlah total skor 

terendah sehingga diperoleh interval. Selanjutnya, interval dibagi menjadi 3 

(tiga) klasifikasi yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan skor variabel penelitian yang 

akan digunakan untuk mengetahui potensi yang tepat dalam mendirikan 

minimarket di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 

 

Cara menghitung Kelas Interval 

 

Kelas  =  Jumlah Tertinggi – Jumlah Terendah 

          Kelas 

Data yang didapat sesuai variable kemudian dimasukan pada rumus kelas 

interval, sehingga dapat ditemukan klasifikasi dan skoring yaitu klasifikasi 

tinggi dengan skor 3, klasifikasi sedang dengan skor 2, dan klasifikasi rendah 

dengan skor 1.  

3. Tahap Kerja Lapangan 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data dan informasi yang 

berhubungan dengan tujuan penelitian. Cara yang akan ditempuh oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian meliputi 

pengumpulan data primer dan datasekunder. 

- Pengumpulan Data Primer 

        Pengumpulan data primer bertujuan untuk mencari data yang sifatnya 

tidak tertulis sekaligus data yang memiliki tingkat aktualitas tinggi. 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode observasi menggunakan alat 

dan metode wawancara. 

a) Metode Observasi 

Metode observasi yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan 

pengamatan secara langsung di lapangan terhadap obyek yang diteliti yaitu 

sarana pelayanan pusat-pusat perbelanjaan kususnya minimarket di Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus. Metode ini diawali dengan survei lapangan terlebih 

dahulu yang bertujuan untuk memperoleh letak koordinat dari masing-masing 
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lokasi minimarket yang ditentukan dengan menggunakan GPS (Global 

Positioning System). 

b) Metode Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam 

proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi 

dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, 

responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi 

wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap narasumber 

yang datang berbelanja ke minimarket  

yang dipilih pada saat puncak rame-ramenya pembeli dan sifat 

narasumber yang diwawancarai yaitu mewakili populasi penduduk yang 

lainnya. 

 

- Pengumpulan Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa instansi di 

Kabupaten Kudus yang berkaitan dengan penelitian. 

- Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam proses pengukuran dan pemetaan 

antara lain:GPS, kamera, printer, alat tulis dan komputer yang telah diinstal 

software ArcGis 9.3 untuk menggambar data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran lapangan.Bahan yang digunakan dalam proses pengukuran dan 

pemetaan adalahPeta administrasi Kabupaten Kudus.  

4. Tahap Sesudah Kerja Lapangan  

Tahap ini merupakan tahap pengolahan data yang dilakukan setelah 

semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data 

untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan minimarket di 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan menggunakan alat berupa 

komputer yang dilengkapi software Arc Gis 9.3. Pengolahan data dimulai dari 

membuat basis data dari data yang telah dikumpulkan dalam survei lapangan 

dengan menggunakan GPS, mentransfer data dari GPS ke komputer yang telah 
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diinstal program global mapper dan map source, membuat peta dasar, 

memasukkan simbol-simbol sampai membuat layout peta sehingga dihasilkan 

peta jadi berupa Peta Distribusi Minimarket di Kecamatan Jekulo kabupaten 

Kudus. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, dalam kegiatan ini analisa 

dimulai dari mengolah data hasil survei lapangan, kemudian diinterpretasikan 

ke dalam bentuk peta agar mudah dianalisa karena dapat terbaca secara visual 

dalam bentuk peta. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses 

menganalisa data: 

6. Pemetaan Digital  

Pemetaan digital adalah melakukan digitasi peta, koreksi koordinat 

peta dasar dengan menggunakan aplikasi software ArcGis 9.3 dan melakukan 

layout peta tematik sebagai hasil atau output. Langkah-langkah yang dilakukan 

untuk pengolahan data dengan sofware Arc Gis adalah : 

a) Menampilkan sebuah jendela baru yang kosong pada komputer yang 

diinstal software ArcGis 9.3 

b) Memasukkan sumber data hasil penelitian 

c) Melakukan digitasi 

d) Editing Peta 

e) Tabel 

Tabel merupakan salah satu data atribut dalam data spasial. 

Beberapa data dari bagian data spasial tersebut tersimpan dalam 

tabel. 

Langkah-langkah dalam penggunaan tabel yaitu: 

1) Menampilkan tabel 

2) Mengedit tabel 

3) Mengurutkan tabel 

f) Layout Peta 
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Layout peta adalah proses menata letak-letak peta dan merancang 

letak-letak peta. Langkah-langkah dalam pembuatan layout peta 

yaitu : 

1) Menyiapkan peta yang telah dibuat 

2) Mengedit judul peta 

3) Mengedit skala 

4) Mengedit Orientasi 

5) Mengedit Legenda 

6) Memberi grid 

7) Menyimpan Layout 

8) Mencetak Layout 

1) Proses Buffer adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

daya layan minimarket yang ada di Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus. 

2) Skoring adalah nilai yang diberikan terhadap suatu data untuk 

mempresentasikan tingkat kedekatan, keterkaitan, atau beratnya 

dampak tertentu pada suatu fenomena. Skor tersebut bukan sebuah nilai 

tetap, melainkan dapat berubah tergantung kasus yang akan 

diselesaikan. 

3) Proses Query Dataadalah cara yang digunakan untuk menampilkan 

informasi data-data apa saja yang tercakup dalam peta. Untuk 

mengetahui secara spesifik suatu informasi, dapat melakukan proses 

Query misalnya untuk mengetahui lokasi dan informasi dari suatu 

feature dapat menggunakan tool Identifikasi yang memiliki fungsi 

untuk mengidentifikasi dan mendapatkan informasi mengenai feature. 

4) Penarikan kesimpulan adalah hasil akhir atau simpulan dari proses 

pemetaan yang berupa analisa pemetaan dari peta-peta tematik yang 

telah dihasilkan atau dibuat 
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Gambar 1.2 Diagram Alir Penelitian 
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1.9 Batasan Operasional 

Untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami isi dan gambaran 

dari penelitian ini, maka perlu adanya batasan yang terdapat dalam penelitian. 

1. Kajian 

Kajian adalah kata yang dipakai untuk suatu pengkajian atau kepentingan 

keilmuan (basando.blogspot.com/2013/01/kata-kajian-pengertian-dan-

contohnya.html?m=1) 

2. Distribusi 

Distribusi adalah persebaran suatu obyek yang berada dipermukaan bumi 

(Bintarto, 1979). 

3. Daya 

Daya merupakan kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak 

(kamusbahasaindonesia.org/sumber%20daya/mirip). 

4. Layan 

Layan merupakan membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan 

seseorang (kamusbahasaindonesia.org/sumber%20daya/mirip).  

5. Minimarket 

Minimarket merupakan jenis ritel modern yang paling agresif memperbanyak 

jumlah gerai dan menerapkan sistem franchise dalam memperbanyak jumlah 

gerai mereka. Gerai dengan luas sekitar 100-200 m2 yang umumnya berlokasi 

di kawasan–kawasan permukiman yang padat atau jalan raya. Jumlah item 

yang dijual kurang dari 5.000 item dan memiliki maksimal 2 kasir dan 

beroperasi mulai pukul 08.00 sampai pukul 21.00 (Sujana, 2013:41). 

6. Tipologi 

Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan 

tipe atau jenis secara lebih spesifik (http://id.wikipedia.org/wiki/Tipologi). 

7. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Satu sistem yang didesain untuk bekerja dengan data spasial atau data yang 

berwujud koordinat geografis ( Eddy Prahasta, 2001 : 49 ). Sistem Informasi 

Geografis (Geographic Information System disingkat GIS) adalah sistem 

informasisistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, 
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menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi berreferensi 

geografis,misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah 

database. Para praktisi juga memasukkan orang yang membangun dan 

mengoperasikannya dan data sebagai bagian dari sistem ini. Khusus yang 

mengelola data yang memiliki informasi spasial (berreferensi keruangan). Atau 

dalam arti yang lebih sempit, adalah Teknologi Sistem Informasi Geografis 

dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, 

perencanaan pembangunan, kartografi dan perencanaan rute. Misalnya, SIG 

bisa membantu perencana untuk secara cepat menghitung waktu tanggap 

darurat saat terjadi bencana alam, atau SIG dapat digunaan untuk mencari 

lahan basah (wetlands) yang membutuhkan perlindungan dari polusi. 

8. Global Positioning System (GPS) 

Global Positioning System (GPS) merupakan sistem radio navigasi dan 

penentuan posisi dengan menggunakan satelit yang dimiliki dan dikelola oleh 

Amerika Serikat. Nama formal dari GPS adalah NAVSTAR GPS (Navigation 

Satelit and Rangging Positioning System). Sistem yang terdiri dari 24 satelit ini 

dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus dalam segala cuaca dan didesain 

untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi yang diteliti dan juga 

informasi mengenai waktu secara kontinyu diseluruh dunia. GPS adalah alat 

yang digunakan dalam mengumpulkan data lapangan mengenai posisi (letak 

geografis). Data yang diperoleh ini kemudian ditampilkan dalam peta berupa 

titik dari suatu lokasi yang diamati (Abidin, dkk.,1995:1). 

9. Radius 

Radius : Sebuah lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat 

lingkaran dengan satu titik pada lingkaran tersebut 

(http://id.wikipedia.org/wiki/radius) 

10. Aksesibilitas 

Aksesibilitasadalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu 

objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut 

diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum 

lainnya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Aksesibilitas) 
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11. Buffer 

Bufer yaitu salah satu fasilitas pada perangkat lunak GIS yang memungkinkan 

kita membuat suatu batasan area tertentu dari obyek yang diinginkan. 

(http://yuliesugiarti.wordpress.com) 

12. Daya Layan 

Daya layan (Fungsi Pelayanan) merupakan perbandingan antara ketersediaan 

fasilitas dengan variabel pembanding, seperti besarnya pengguna aktual, 

pengguna potensial, penduduk keseluruhan, dan dengan pembanding standart. 

 

 




