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ANALISIS DAMPAK EKONOMI DARI PEMBANGUNAN TERMINAL 

DI KABUPATEN KLATEN DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) 

 

Abstrak 

Seiring dengan meningkatnya perkembangan suatu daerah, maka semakin 

meningkat pula permintaan akan sarana dan prasarana transportasi. Oleh sebab itu 

perencanaan dan pengembangannya perlu ditata agar menjadi satu kesatuan sistem 

yang terpadu. Terminal  merupakan elemen penting dalam memperlancar sistem 

transportasi serta merupakan prasarana yang memudahkan mobilisasi orang 

maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu pembangunan  terminal  

juga dinilai dapat menjadi inti pertumbuhan yang menumbuhkan aktifitas 

ekonomi lain disekitar kawasan terminal. Dampak dari pembangunan terminal 

perlu diketahui guna menentukan kebijakan pembangunan di masa yang akan 

datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan terminal 

bagi perekonomian masyarakat disekitar terminal  Ir Sukarno, Kabupaten Klaten. 

Metode analisis yang digunakan yaitu metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP), teknik sampling yang digunakan adalah judgement sampling. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembangunan terminal berdampak pada kemajuan 

sosial ekonomi dengan bobot sebesar (0.522). Pada kriteria kemajuan sosial 

pembangunan terminal berdampak pada peningkatan penghasilan masyarakat 

dengan bobot (0.498). Sektor ekonomi yang memberi kontribusi terbesar adalah 

sektor ekonomi tersier dengan bobot (0.489). 

 

Kata Kunci : Dampak Pembangunan Terminal, Infrastruktur, Metode AHP. 

 

Abstract 

Along with the increasing development of an area, it will also increase the 

demand for transportation infrastructure. Therefore, the planning and 

development needs to be laid out to a whole integrated system. Terminal is an 

important element in facilitating the transport system as well as an infrastructure 

that facilitate the mobilization of people and goods from one place to another. 

Besides the construction of the terminal is also considered to be a core growth 

foster for other economic activity around the area of the terminal. The impact of 

the terminal construction needs to know in order to determine the development 

policy in the future. This study aims to determine the economic impact  of 

development community around the Ir Sukarno terminal, Klaten regency. The 

analytical method was used Analytical Hierarchy Process (AHP) and the 

sampling technique is judgment sampling. The results showed that the 

construction of the terminal impact on the socio-economic progress with a 

weighting of (0.522). In socio-economic progress criteria, terminal construction 

resulted in an increase incomes with weights (0.498). The economic sectors that 

provide the bigger contribution is tertiary economic sectors with weights (0.489). 

 

Keywords: AHP Method, Infrastructure, Terminal Development Impact. 

 



2 

 

1. PENDAHULUAN 

 

 Pembangunan ekonomi dan perkembangan sistem transportasi 

mempunyai hubungan yang erat serta saling ketergantungan. Berbagai upaya terus 

ditempuh pemerintah guna mendorong pembangunan ekonomi serta kemajuan 

sistem transportasi Indonesia. Program-program kebijakan terus digulirkan demi 

mewujudkan pembangunan yang adil serta merata. Guna merealisasikan tujuan 

tersebut, pemerintah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi (MP3EI). MP3EI merupakan perencanaan ambisius oleh 

pemerintah untuk mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan 

pemerataan kemakmuran bagi masyarakat. 

Seiring dengan meningkatnya perkembangan antar wilayah di Indonesia 

yang semakin pesat, maka diperlukan suatu sistem yang mengatur pergerakan arus 

penumpang maupun barang. Kelancaran mobilitas penumpang serta barang sangat 

dipengaruhi oleh sarana dan prasarana transportasi disuatu daerah. Terminal 

merupakan salah satu prasarana transportasi yang memiliki peran penting dalam 

usaha mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Terminal sebagai pusat 

pertumbuhan (core activity) dinilai dapat meningkatkan konektivitas antar daerah, 

memperluas pemerataan pembangunan serta dapat menciptakan aktivitas ekonomi 

baru yang beragam disekitar terminal. 

Kabupaten Klaten terbagi atas 26 kecamatan yang terdiri dari 53 desa dan 

103 kelurahan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten 

Klaten tidak lepas dari sarana dan prasarana perhubungan darat. Kabupaten Klaten 

memiliki posisi strategis karena berbatasan secara langsung dengan Kota 

Surakarta dan Yogyakarta. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan 

perkembangan wilayah Kabupaten Klaten tersebut maka kebutuhan masyarakat 

akan sarana transportasi angkutan juga semakin meningkat.  

 Hal tersebut mendasari pemerintah daerah untuk merelokasi terminal 

Jonggrangan ke Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah. Lokasi baru 

terminal Klaten di Kelurahan Buntalan dinilai dapat memudahkan masyarakat 

dalam mengakses sarana transportasi massal yang terintegrasi karena lokasi 
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tersebut dekat dengan stasiun kereta api serta rumah sakit umum daerah. 

Keberadaan terminal juga diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di 

daerah tersebut sesuai dengan konsep kutub pertumbuhan (growth pole concept) 

Francois Perooux. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang dampak ekonomi yang disebabkan adanya 

pembangunan terminal di Kabupaten Klaten menggunakan metode Analytical 

Hierarchy Proccess (AHP). 

 

2. METODE 

 Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi yang 

disebabkan adanya pembangunan terminal di Kabupaten Klaten menggunakan 

metode Analytical Hierarchy Proccess (AHP). Obyek penelitian ini adalah 

pembangunan terminal di Kabupaten Klaten, Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode judgement sampling yang berarti pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Metode ini dilakukan karena AHP memiliki 

syarat ketergantungan kepada responden yang dianggap  memahami persoalan 

yang diajukan, tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat awam lainnya 

untuk dapat menyatakan pendapatnya (Awang, 2006). 

 Sampel dalam penelitian terdiri dari 7 orang responden yaitu tokoh 

masyarakat di Kelurahan Buntalan berjumlah 4 orang responden, investor 

disekitar kawasan terminal berjumlah 2 orang responden serta satu orang 

perwakilan responden dari UPTD terminal Ir Sukarno. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP). Metode ini dilakukan dengan bantuan program Expert Choice V.11 yang 

merupakan software khusus untuk penghitungan AHP. 

 Dalam penelitian ini hirarki disusun berdasarkan studi pustaka penulis dan 

wawancara di Kelurahan Buntalan. Hirarki level 1 merupakan kriteria yaitu 

dampak pada percepatan ekonomi, perluasan ekonomi dan kemajuan sosial 

ekonomi setelah adanya pembangunan terminal. Pada hirarki level 2 merupakan 

subkriteria yaitu dampak pembangunan terminal pada indikator-indikator ekonomi 

yang berupa investasi, kesempatan kerja, produksi, penghasilan, serta pendapatan 



4 

 

pemerintah. Hirarki level 3 merupakan alternatif yaitu dampak pembangunan 

terminal pada sektor ekonomi yang berupa sektor primer, sektor sekunder dan 

sektor tersier. 

 

Gambar 1 

Struktur Hirarki Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Iwan Jaya Azis (1997), dimodifikasi. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hirarki Level 1 

Tabel 1 

Bobot Hirarki Level 1 

 

Kriteria Bobot Prioritas 

Percepatan Ekonomi 0.104 3 

Perluasan Ekonomi 0.375 2 

Kemajuan Sosial  0.522 1 

Sumber : data diolah (expert choice v.11) 

Pembangunan Terminal 

di Kabupaten Klaten 
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Ekonomi 
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Ekonomi 

Kemajuan Sosial 

Ekonomi 

Investasi 
Kesempatan 

Kerja 
Produksi Penghasilan 

Pendapatan 

Pemerintah 

Sektor 

Primer 

Sektor 

Sekunder 

Sektor 
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Hasil analisis AHP pada hirarki level 1 menunjukkan bahwa menurut 

responden dampak pembangunan terminal tertinggi adalah pada kemajuan sosial 

ekonomi dengan bobot 0,522. Dampak kedua pada perluasan ekonomi dengan 

bobot 0,375 dan dampak ketiga pada percepatan ekonomi dengan bobot 0,104. 

Tingginya bobot pada kriteria kemajuan sosial ekonomi tersebut menunjukkan 

bahwa menurut responden pembangunan terminal dirasakan tidak hanya 

memperlancar dan memudahkan arus transportasi tetapi juga dirasakan berhasil 

memberi pengaruh positif pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang 

tinggal disekitar terminal. Setelah adanya pembangunan terminal, masyarakat 

sekitar memiliki lebih banyak pilihan mata pencaharian yang tentu saja memberi 

pengaruh positif pada kemajuan sosial ekonomi seperti bertambahnya tingkat 

kesejahteraan dan berkurangnya jumlah pengangguran. 

 

3.2 Hirarki Level 2 

Tabel 2 

Bobot Hirarki Level 2 

 

Subkriteria 
Percepatan 

Ekonomi 

Perluasan 

Ekonomi 

Kemajuan 

Sosial 

Ekonomi 

Investasi 0.237 (2) 
0.111 (5) 0.076 (4) 

Kesempatan 

Kerja 
0.133 (5) 

0.342 (1) 0.193 (2) 

Produksi 0.171 (3) 0.197 (3) 0.150 (5) 

Penghasilan 0.167 (4) 0.219 (2) 0.498 (1) 

Pendapatan 

Pemerintah 
0.291 (1) 

0.131 (4) 0.083 (3) 

Sumber : data diolah (expert choice v.11) 

 Hasil analisis AHP pada hirarki level 2 menunjukkan bahwa dalam kriteria 

percepatan ekonomi bobot tertinggi terdapat pada subkriteria pendapatan 

pemerintah sebesar (0,291). Dalam kriteria perluasan ekonomi bobot tertinggi 

terdapat pada subkriteria kesempatan kerja sebesar (0,342) dan dalam kriteria 

kemajuan sosial ekonomi bobot tertinggi terdapat pada subkriteria penghasilan 

sebesar (0,498). Pembangunan terminal di Kelurahan Buntalan berkontribusi 
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positif dalam peningkatan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah 

Kabupaten Klaten. Banyaknya investasi yang masuk di Kelurahan Buntalan 

setelah adanya terminal berdampak pada meningkatnya lapangan pekerjaan yang 

menyerap tenaga kerja dari penduduk sekitar serta meningkatkan penghasilan 

yang didapat oleh masyarakat karena semakin meningkatnya aktifitas ekonomi 

disekitar terminal. 

 

3.3 Hirarki Level 3 

 

Tabel 3 

Bobot Global Priority Hirarki Level 3 

 

Alternatif Bobot Prioritas 

Sektor Primer 0.112 3 

Sektor Sekunder 0.399 2 

Sektor Tersier 0.489 1 

    Sumber : data diolah (expert choice v.11) 

 Hasil analisis AHP pada hirarki level 3 menunjukkan bahwa sektor yang 

memberi kontribusi terbesar dalam percepatan ekonomi, perluasan ekonomi dan 

kemajuan sosial ekonomi adalah sektor tersier dengan bobot (0.489). Setelah 

adanya terminal, menurut responden lapangan usaha yang muncul diwilayah 

sekitar terminal didominasi oleh sektor tersier yaitu dalam lapangan usaha 

perdagangan dan jasa-jasa.  

 Hal ini ditunjukkan dengan semakin beragamnya usaha-usaha dalam 

bidang perdagangan besar maupun eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 

transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, real 

estate serta jasa-jasa lainnya yang muncul di kawasan sekitar terminal. 

Peningkatan lapangan usaha dalam sektor tersier juga mempengaruhi nilai jual 

tanah di sekitar kawasan terminal, peningkatan nilai jual tanah berkisar antara 

50% sampai dengan 200%. Dari bobot global priority tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sektor yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di wilayah sekitar 



7 

 

terminal adalah sektor ekonomi tersier. Prioritas pengembangan sektor tersier 

diwilayah sekitar terminal dikarenakan lokasi terminal yang berdekatan dengan 

stasiun kereta api, berdekatan dengan RSUD Bagas Waras yang merupakan rumah 

sakit daerah terbesar di Asia Tenggara serta berdekatan dengan obyek wisata 

Rowo Jombor dan komplek makam Sunan Pandanaran yang ramai dikunjungi 

wisatawan setiap hari libur. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dampak ekonomi dari pembangunan 

terminal di Kabupaten Klaten dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pada hirarki level 1, kriteria yang memiliki bobot tertinggi dari 

pembangunan terminal adalah kriteria kemajuan sosial ekonomi dengan 

bobot 0.522 (52.2%), kedua kriteria perluasan ekonomi dengan bobot 

0.375 (37.5%), kemudian yang ketiga kriteria percepatan ekonomi dengan 

bobot 0.104 (10.4%). 

 

2. Pada hirarki level 2, dalam kriteria percepatan ekonomi dampak tertinggi 

dari pembangunan terminal adalah pada subkriteria pendapatan pemerintah 

dengan bobot 0.291. Dalam kriteria perluasan ekonomi bobot tertinggi 

terdapat pada subkriteria kesempatan kerja dengan bobot 0.342 dan pada 

kriteria kemajuan sosial bobot tertinggi terdapat pada subkriteria 

penghasilan dengan bobot 0.498. 

 

3. Pada hirarki level 3, sektor yang memberi kontribusi terbesar dalam  

percepatan ekonomi, perluasan ekonomi dan kemajuan sosial ekonomi dari 

pembangunan terminal adalah sektor tersier dengan bobot 0.489 (48.9%). 

Kedua pada sektor sekunder dengan bobot 0.399 (39.9%) dan ketiga pada 

sektor primer dengan bobot sebesar 0.112 (11.2%). 
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4.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis 

adalah : 

1. Mempertimbangkan dari hasil perhitungan pada hirarki level 1 dimana 

pembangunan terminal memberi dampak tertinggi pada kemajuan sosial 

ekonomi masyarakat, maka dari itu alangkah baiknya pemerintah daerah 

memperhatikan pemerataan infrastruktur disuatu wilayah khususnya 

diwilayah pinggiran sebab pembangunan infrastruktur dapat memicu 

pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut. 

 

2. Mempertimbangkan dari hasil perhitungan pada hirarki level 2 dimana 

dalam kriteria percepatan ekonomi, pembangunan terminal memberi 

pengaruh signifikan pada pendapatan pemerintah, maka dari itu 

pemerintah perlu membuat terminal berfungsi semaksimal mungkin dan 

mengatasi masalah terminal bayangan yang membuat pendapatan 

pemerintah dari retribusi berkurang. 

 

3. Mempertimbangkan dari hasil perhitungan pada hirarki level 2 dimana 

pembangunan terminal memberi dampak tertinggi pada subkriteria 

kesempatan kerja dan penghasilan, maka dari itu kehadiran investor 

disekitar terminal harus didukung oleh pemerintah daerah agar tercipta 

banyak lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. 

 

4. Mempertimbangkan dari hasil perhitungan pada hirarki level 3 dimana 

global priority tertinggi terdapat pada sektor tersier, maka dari itu 

alangkah baiknya pemerintah memberikan paket-paket kebijakan yang 

menstimulus pertumbuhan aktifitas ekonomi baru disekitar kawasan 

terminal serta memberikan kemudahan dalam perizinan untuk mendirikan 

usaha-usaha dalam sektor ekonomi tersier karena lokasi terminal yang 
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dekat dengan lokasi pariwisata yang menjadi sektor unggulan di 

Kabupaten Klaten. 
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