
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

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.  

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 

potensi besar dalam aspek geografi, demografi serta kekayaan alam yang 

dimiliki. Indonesia memiliki lokasi strategis karena dilewati oleh jalur 

pelayaran kontainer global yaitu Selat Malaka. Melalui langkah MP3EI 

diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu negara maju ditahun 2025. 

Potensi Indonesia dalam kekayaan sumber daya alam sangat besar, tetapi 

tidak merata. Penyebaran sumber daya alam, pertumbuhan pusat 

perdagangan serta industri hanya berpusat di daerah tertentu. Kekayaan 

alam yang melimpah di Indonesia harus dikelola dengan baik serta harus 
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didukung dengan infrastruktur yang memadai sehingga dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara maksimal. 

Strategi utama dalam MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 

tiga elemen utama yaitu dengan mengembangkan enam koridor ekonomi 

Indonesia. Pembangunan enam koridor ekonomi dilakukan melalui 

pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan 

mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus yang 

berbasis sumber daya unggulan di setiap daerah koridor ekonomi.  

Langkah kedua yaitu dengan memperlancar konektivitas nasional 

yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional (locally 

integrated and internationally connected). Konektivitas nasional yang 

semakin lancar diharapkan dapat mempermudah distribusi barang dan jasa 

serta dapat memangkas biaya pengiriman logistik. Langkah ketiga dengan 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta pengembangan 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi guna memudahkan 

pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. 

Kebutuhan infrastruktur dalam pengembangan koridor ekonomi 

Indonesia memerlukan investasi yang tidak sedikit, untuk itu telah 

diperkirakan nilai investasi sebesar 4 triliun rupiah. MP3EI secara umum 

merupakan wujud perpaduan antara pemerintah dengan dunia usaha untuk 

memanfaatkan sektor-sektor unggulan dan membangun infrastruktur untuk  
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kemajuan suatu daerah demi mencapai visi Indonesia untuk mewujudkan 

masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur.  

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, data dari Badan Pusat Statistik 

sebagaimana grafik 1.1. menunjukkan bahwa PDRB Klaten meningkat 

cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. 
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Grafik 1.1. 

PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku 

Menurut Lapangan Usaha tahun 2011-2015 

 

Sumber : BPS Klaten (2015) 

Struktur lapangan usaha sebagian penduduk di Kabupaten Klaten 

telah mengalami perubahan dari lapangan usaha pertanian menuju ke 

lapangan usaha lainnya. Peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan 

perikanan menurun dari 13,26% ditahun 2013 menjadi 12,49% ditahun 

2015. Kontribusi terbesar ditahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha 

industri pengolahan. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten 

ditunjukkan dalam tabel 1.1. berikut: 
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Tabel 1.1. 

 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga 

Berlaku Tahun 2011-2015 

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 

Pertanian Kehutanan dan Perikanan 4,71 18,52 9,76 6,49 10,33 

Pertambangan dan Penggalian 2,25 9,8 10,1 22,2 18,06 

Industri Pengolahan 22,13 9,69 10,48 18,5 12,62 

Pengadaan Listrik dan Gas 10,63 4,76 2,7 3,61 1,36 

Pengadaan Air Pengelolaan Sampah 

dan Daur Ulang 13,1 1,19 5,23 6,17 4,96 

Konstruksi 
4,33 7,65 8,44 13,2 10,92 

Perdagangan Besar dan Eceran 
15,18 3,66 5,42 5,69 7,96 

Transportasi dan Pergudangan  
4,1 5,56 11,98 15,39 9,94 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
6,26 4,18 3,38 9,33 11,01 

Informasi dan Komunikasi 
3,11 4,26 5,76 5,09 5,31 

Jasa Keuangan dan Asuransi 
13,77 16,29 10,64 11 10,89 

Real Estate 
4,84 4,59 8,44 14,82 11,05 

Jasa Perusahaan 
20,4 14,4 26,22 12,11 13,56 

Administrasi Pemerintahan Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 
4,91 10,17 5,67 6,77 9,35 

Jasa Pendidikan 
38,85 33,67 18,06 16,62 9,87 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
26,72 20,56 19,2 15,57 11,94 

Jasa Lainnya 
4,81 -0,56 13,87 15,64 7,76 

PDRB 13,94 10,2 9,35 12,59 10,78 

Sumber : BPS Klaten (2015) 

 Tabel 1.1. menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB di 

Kabupaten Klaten tahun 2015 mencapai 5,64%. Pertumbuhan ekonomi 
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tertinggi di tahun 2015 dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan 

sebesar 8,13%. Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha 

jasa pendidikan sebesar 7,88%, kemudian lapangan usaha jasa kesehatan 

dan kegiatan sosial sebesar 7,7%. Industri pengolahan tumbuh sebesar 

7,16%, jasa keuangan dan asuransi tumbuh sebesar 6,78%, transportasi 

dan pergudangan tumbuh sebesar 5,51%. Penyediaan akomodasi dan 

makan minum tumbuh sebesar 5,14%, administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh sebesar 5,13% kemudian 

lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami 

pertumbuhan sebesar 5%. 

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 jalan raya juga semakin 

meningkat.  

Peningkatan angkutan jalan raya di Kabupaten Klaten khususnya 

bus yang tinggi menyebabkan kapasitas terminal bus Jonggrangan tidak 

lagi memadai. 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 
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yang terintegrasi karena lokasi 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). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pembangunan terminal memberi dampak pada percepatan 

ekonomi, perluasan ekonomi dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat 

disekitar kawasan terminal ? 

2. Apakah pembangunan terminal memberi pengaruh pada peningkatan 

investasi, kesempatan kerja, produksi, penghasilan dan pendapatan 

pemerintah ? 

3. Sektor ekonomi manakah yang memberi distribusi tertinggi setelah 

adanya pembangunan terminal ? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui dampak pembangunan terminal terhadap perekonomian 

masyarakat di sekitar kawasan terminal. 

2. Mengetahui dampak pembangunan terminal terhadap peningkatan 

investasi, kesempatan kerja, produksi, penghasilan dan pendapatan 

pemerintah. 

3. Mengetahui sektor ekonomi yang memberi distribusi tertinggi setelah 

adanya pembangunan terminal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

informasi mengenai konsep Analytical Hierarchy Process (AHP) dan 

pertimbangan yang dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan 

maupun mendukung penelitian yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Klaten dalam mengambil 

suatu kebijakan pembangunan infrastruktur agar dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 

lima bab sebagai berikut : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai 

landasan pemikiran serta penelitian terdahulu yang terkait dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. 

3. BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang obyek penelitian, sampel dan teknik 

sampling, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel 

serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 

4. BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang deskripsi obyek dalam 

penelitian, analisis data serta pembahasan hasil penelitian. 

5. BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran 

yang bisa diberikan terhadap pemerintah daerah di Kabupaten Klaten 

maupun bagi peneliti selanjutnya. 


