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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

     Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam 

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi 

negaranya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk 

melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk 

menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan 

ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian 

sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya 

penurunan.(Lincolin, 1997)  

   Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara 

di pengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana 

dan sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam, sumber daya munusia 

(human resources) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, 

kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan 

inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Todaro, 2000). Pemerintah 

dalam melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia mengeluarkan 

sejumlah kebijakan untuk meringankan beban dunia usaha. Prioritas pertama, 

pemerintah meminta pemda memberikan fasilitas dan kemudahan agar usaha 

bisa tetap berjalan baik. Prioritas kedua adalah peningkatan pembangunan 

proyek infrastruktur di seluruh Indonesia untuk mengatasi gelombang 
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pengangguran,seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, energi, perhubungan 

dan perumahan. Selain akan menyerap tenaga kerja, proyek infrastruktur juga 

membuat perekonomian akan bergerak. 

   Stone dalam Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai 

fasilitas-fasilitas fisik yang di kembangkan atau di butuhkan oleh agen-agen 

publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, 

pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk 

memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem Infrastruktur merupakan 

pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat di definisikan 

sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, 

instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya 

sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2003). 

   Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia didukung 

oleh potensi demografi, kekayaan sumberdaya alam serta posisi geografis 

Indonesia. Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di 

dunia.Penduduk yang besar dengan daya beli yang terus meningkat adalah pasar 

yang potensial, sementara itu jumlah penduduk yang besar dengan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus membaik adalah potensi daya saing 

yang luar biasa. Indonesia tengah berada dalam periode transisi struktur 

penduduk usia produktif. Pada kurun waktu 2020-2030, penurunan indeks 

(ratio) ketergantungan Indonesia (yang sudah berlangsung sejak tahun 1970) 

akan mencapai angka terendah. Implikasi penting dari kondisi  ini adalah 
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semakin pentingnya penyediaan lapangan kerja agar perekonomian dapat 

memanfaatkan secara maksimal besarnya porsi penduduk usia produktif. Lebih 

penting lagi, bila tingkat pendidikan secara umum diasumsikan terus membaik, 

produktivitas perekonomian Negara ini sesungguhnya dalam kondisi premium, 

di balik hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk tujuan percepatan maupun 

perluasan pembangunan ekonomi. 

   Tantangan lain dari suatu Negara besar seperti Indonesia adalah 

penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur itu 

sendiri memiliki spektrum yang sangat luas. Satu hal yang harus mendapatkan 

perhatian utama adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar 

wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi 

Indonesia. Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan 

menurunkan biaya transportasi dan biaya logistic sehingga dapat meningkatkan 

daya saing produk dan mempercepat gerak ekonomi. Indonesia membutuhkan 

percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat 

dapat diwujudkan lebih dini. Perwujudan itulah yang akan diupayakan melalui 

langkah-langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. 

Untuk itu dibutuhkan perubahan polapikir (mindset) yang didasari oleh 

semangat “Not Business As Usual”. Perubahan pola pikir paling mendasar 

adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi 

bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan 

Swasta (dalam semangat Indonesia Incorporated). Perlu juga dipahami 

kemampuan pemerintah yang melalui ABPN dan APBD dalam pembiayaan 
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pembangunan sangat terbatas. Di sisi lain, semakin maju perekonomian suatu 

negara maka semakin kecil pula proporsi anggaran pemerintah dalam 

pembangunan ekonomi.  

   Dinamika ekonomi suatu Negara pada akhirnya akan tergantung pada 

dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, swasta domestic dan asing. 

Pemahaman tersebut harus direfleksikan dalam kebijakan Pemerintah. Regulasi 

yang ada seharusnya dapat mendorong partisipasi dunia usaha secara maksimal 

untuk membangun berbagai macam industry dan infrastruktur yang di perlukan. 

Karena itu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 

memerlukan evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada dan 

kemudian langkah-langkah strategis diambil untuk merevisi dan merubah 

regulasi sehingga mendorong partisipasi maksimal yang sehat dari dunia usaha. 

Semangat Not Business As Usual juga harus terefleksi dalam elemen penting 

pembangunan terutama adanya penyediaan infrastruktur, pola pikir masalalu 

mengatakan bahwa infrastruktur harus di bangun menggunakan anggaran 

Pemerintah. Akibat anggaran Pemerintah yang terbatas, pola pikir tersebut 

berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi 

perekonomian yang berkemban gpesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang 

lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui model kerja sama 

pemerintah dan swastaa tau Public-Private Partnership (PPP). Namun demikian 

untuk mempercepat implementasi MP3EI, perlu juga dikembangkan metode 

pembangunan infrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan 

kegiatan produksi.(Kuncoro, 2013)  
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   Peran Pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi 

yang member insentif bagi dunia usaha untuk membangun kegiatan produksi 

dan infrastruktur tersebut secara paripurna. Insentif tersebut dapat berupa 

kebijakan (system maupun tarif) pajak, bea asuk, aturan ketenagakerjaan, 

perizinan, pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. 

Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif jangka 

panjang dalam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus membangun linkage 

semaksimal mungkin untuk mendorong pembangunan daerah sekitar pusat 

pertumbuhan ekonomi. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 

Indonesia menetapkan sejumlah program utama dan kegiatan ekonomi utama 

yang menjadi focus pengembangan strategi dan kebijakan. Prioritas ini 

merupakan hasil dari sejumlah kesepakatan yang dibangun bersama-sama 

dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam serial diskusi dan dialog yang 

sifatnya interaktif dan partisipatif. 

   Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 

105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini di sebelah barat berbatasan 

dengan Selat Sunda dan di sebelah timur dengan Laut Jawa. Beberapa pulau 

termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung yang sebagian besar terletak di 

Teluk Lampung, di antaranya: Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau 

Sebuku, Pulau Ketagian, Pulau Sebesi, Pulau Poahawang, Pulau Krakatau, 

Pulau Putus dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau Tampang dan Pulau Pisang di 

yang masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Barat.Keadaan alam Lampung, di 
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sebelah barat dan selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-

bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-

tengah merupakan dataran rendah. Sedangkan ke dekat pantai di sebelah timur, 

di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara, merupakan perairan yang 

luas.Masyarakat pesisir lampung kebanyakan nelayan, dan bercocok tanam. 

Sedangkan masyarakat tengah kebanyakan berkebun lada, kopi, cengkeh, kayu 

manis. 

   Lampung fokus pada pengembangan lahan bagi perkebunan besar seperti 

kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu dll. 

Dan di beberapa daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang lebih 

menonjol, bahkan untuk tingkat nasional dan internasional. Selain hasil bumi 

Lampung juga merupakan kota pelabuhan karena lampung adalah pintu gerbang 

untuk masuk ke pulau sumatra. dari hasil bumi yang melimpah tumbuhlah 

banyak industri-industri seperti di daerah pesisir panjang, daerah natar, tanjung 

bintang, bandar jaya.Sebagai gerbang Sumatera, di Lampung sangat potensial 

berkembang berbagai jenis industri. Mulai dari industri kecil (kerajinan) hingga 

industri besar, terutama di bidang agrobisnis. 

   Industri penambakan udang termasuk salah satu tambak yang terbesar di 

dunia setelah adanya penggabungan usaha antara Bratasena, Dipasena dan 

Wachyuni Mandira.Terdapat juga pabrik gula dengan produksi per tahun 

mencapai 600.000 ton oleh 2 pabrik yaitu Gunung Madu Plantation dan Sugar 

Group. pada tahun 2007 kembali diresmikan pembangunan 1 pabrik gula lagi di 

bawah PT. Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) yang diproyeksikan akan mulai 
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produksi pada tahun 2008.Industri agribisnis lainnya: ketela (ubi), kelapa sawit, 

kopi robusta, lada, coklat, kakao, nata de coco. 

    Provinsi Lampung memiliki 14 Kabupaten dan kota, salah satu 

kabupaten yang ada di Provinsi Lampung adalah Tanggamus. Kabupaten 

Tanggamus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung, Kabupaten 

Tanggamus memiliki 573,904 jumlah penduduk luas Wilayah 2.855,46 Km² 

untuk luas daratan di tambah dengan daerah laut seluas 1,799,50 Km² dengan 

luas keseluruhan 4, 654,98 Km², dengan topografi wilayah bervariasi antara 

dataran rendah dan dataran tinggi yang sebagian merupakan daerah berbukit 

sampai bergunung, yakni sekitar 40% dari seluruh wilayah dengan ketinggian 

dari permukaan laut antara 0 sampai dengan 2.115 meter. Potensi sumber daya 

alam yang dimiliki Kabupaten Tanggamus sebagian besar dimanfaatkan untuk 

kegiatan pertanian. Selain itu masih terdapat beberapa sumber daya alam lain 

yang potensial untuk dikembangkan antara lain; pertambangan emas, bahan 

galian seperti granit dan batu pualam atau marmer. Disamping itu juga terdapat 

sumber air panas dan panas bumi yang memungkinkan untuk dikembangkan 

menjadi pembangkit energi listrik alternatif. 

   Kabupaten Tanggamus memiliki potensi daerah di bidang pariwisata, 

pertambangan dan energi dan peternakan dan perkebunan.  Bidang pariwisata 

merupakan salah satu sektor ekonomi potensial yang dimiliki Kabupaten 

Tanggamus untuk kemudian di kembangkan sebagai sumber penghasilan guna 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan membaiknya kondisi 

perekonomian serta jaminan keamanan akan memberikan dampak positif 
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terhadap peningkatan wisatawan di wilayah Kabupaten Tanggamus. Keindahan 

alam dan keanekaragaman adat dan budaya merupakan modal dasar yang dapat 

dikembangkan menjadi produk wisata menarik bagi wisatawan. jika melihat 

potensi yang ada, sektor pariwisata ini merupakan sektor andalah yang bisa di 

manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan, namun saat ini potensi tersebut 

baru dikelola secara apa adanya dan masih kurang dikelola dengan baik, 

sehingga parawisatawan masih kurang tertarik untuk mendatangi lokasi 

pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Hal ini lah yang merupakan tantangan 

sekaligus peluang bagi para investor untuk dapat memanfaatkan potensi 

pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dengan pengelolaan yang baik 

dan optimal, ditambah dengan pembangunan sarana dan prasarana di sekitar 

objek wisata, akan menambah daya tarik bagi para wisatawan. 

   Kabupaten Tanggamus sendiri menyimpan berbagai macam potensi 

pertambangan, namun hingga kini masih belum tergarap secara optimal. Dengan 

minimnya investor membuat semakin menenggelamkan potensi pertambangan 

di Kabupaten Tanggamus. Hampir di setiap kecamatan di Kabupaten 

Tanggamus memiliki kekayaan tambang yang terdiri dari emas, mangan, silica, 

bijih besi, galena, batu kapur dan pasir. Mengingat besarnya potensi 

pertambangan yang tersedia di Kabupaten Tanggamus, maka sangat diperlukan 

kerjasama pihak ketiga selaku investor untuk dapat mengelola potensi tersebut 

secara optimal, sehingga akan menciptakan peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus.  
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Pada Tahun 2012 Jumlah Perusahaan Pertambangan yang ada di wilayah 

Kabupaten Tanggamus sebanyak 40 Perusahaan dengan Perusahaan Tambang 

Bijih Besi yang paling banyak yaitu sebanyak 8 perusahaan, kemudian 

perusahaan Mangaan (5 perusahaan) sedangkan Perusahaan Batu kali, Pasir besi, 

Seng, Andesit masing-masing hanya ada 1 perusahaan. Keadaan Industri tahun 

2012 juga membawa peranan yang penting untuk kemajuan perekonomian di 

kabupaten Tanggamus. Jumlah unit usaha industri logam mesin kimia di 

kabupaten Tanggamus adalah 917 dengan jumlah tenaga kerja 3.219 orang. 

Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan adalah 4.337 unit usaha dengan tenaga 

kerja 18.606 orang. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus pada tahun 

2011 mencapai 6,41, Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami 

pertumbuhan paling besar hingga mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 26,13 

dengan nilai PDRB atas dasar Harga konstan mencapai 58,7 Milyar. 

    Pertanian merupakan sektor terbesar penyumbang perekonomian di 

Kabupaten Tanggamus, Pertanian di sini mencakup pertanian tanaman bahan 

makanan, tanaman obat dan hias, perkebunan, kehutanan, peternakan. Produksi 

Tanaman Padi tahun 2012 mengalami kenaikan dibanding tahun 2011, hal ini 

dipengaruhi oleh luas panen, nilai produktivitas tanaman padi rata-rata 

mencapai 5,56 ton/ha. Produksi Tanaman Padi ladang pada tahun 2012 

mengalami kenaikan yaitu mencapai 20 persen dari tahun sebelumnya dengan 

wilayah Kecamatan Kelumbayan Barat merupakan daerah produksi padi ladang 

terbesar dengan capaian produksi padi ladang sebesar 1.696 (18.80 %) dari total 

produksi se-Kabupaten Tanggamus. Dari keseluruhan luas daratan di Kabupaten 
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Tanggamus, luas areal yang digunakan dan disesuaikan untuk pertanian meliputi 

20.643 Ha lahan sawah, serta 132.391 Ha lahan pertanian bukan sawah, dengan 

berbagai jenis prasarana irigasi/pengairan yang mendukungnya. Berbagai jenis 

pengairan yang digunakan bagi sektor pertanian di Kabupaten Tanggamus, 

dengan menggunakan irigasi teknis seluas 5.233 Ha, irigasi setengah teknis 

seluas 7.854 Ha, irigasi sederhana seluas 2.748 Ha, irigasi desa/non PU seluas 

4.009 Ha dan tadah hujan seluas 799 Ha. Penggunaan lahan bukan sawah di 

Kabupaten Tanggamus meliputi hutan dan perkebunan.  

Luas areal perkebunan di Kabupaten Tanggamus adalah 91.620,64 Ha yang 

meliputi perkebunan rakyat seluas 88.343,14 Ha, perkebunan swasta seluas 

1.070 Ha dan perkebunan Negara seluas 2.207,5 Ha. Produksi Tanaman buah-

buahan terbesar adalah durian sebesar  66.365 ton, disusul kemudian salak 

(23.170 ton) sehingga tidak salah apabila Kabupaten Tanggamus merupakan 

salah satu sentra buah durian. 

   Produksi Komoditas perkebunan tahun 2012 terbesar adalah Kelapa 

Dalam (115.695 ton)  dengan Kecamatan Limau merupakan penghasil terbesar 

komoditas kelapa dalam dengan mencapai 77.36 persen dari total produksi 

tanaman perkebunan di Kabupaten Tanggamus. Kemudian disusul komoditas 

kopi 25.752,07 ton mencapai 17.22 persen dari total produksi tanaman 

perkebunan di kabupaten Tanggamus. Populasi ternak besar di Kabupaten 

Tanggamus pada tahun 2012 mencapai 8.136 hewan ternak yang terdiri dari 

5.981 ternak sapi dan 2.155 ternak kerbau. Kecamatan Sumberejo merupakan 

kecamatan dengan populasi ternak sapi terbanyak (1.375 ekor) sedangkan untuk 
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kerbau paling banyak terdapat di kecamatan Cukuh Balak (305 ekor). Populasi 

ternak kecil sebesar 171.230 ekor yang terdiri dari 164.325 ternak kambing dan 

6.905 ternak domba. 

   Struktur perekonomian Kabupaten Tanggamus dalam pembentukan 

PDRB Tanggamus secara nilai tambah masih tetap di dominasi oleh kegiatan 

pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 46,87 persen pada tahun 2015. Hal 

tersebut terlihat dari besarnya peranan perkebunan tahunan, kemudian disusul 

perikanan dan tanaman pangan dan lainnya. Selanjutnya sumbangan terbesar ke 

dua berada pada kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 

sepeda motor sebesar 8,92 persendan sumbangan terbesar ke tiga berada pada 

kegiatan pertambangan dan penggalian sebesar 6,65 persen. Sementara peranan 

kegiatan lainnya masih di bawah 6 persen, kecuali kegiatan industri pengolahan, 

yakni berkisar 6 persen.  

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Riel PDRB Menurut Lapangan Usaha 

(persen),2011─2015
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   Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus pada tahun 2015 sedikit 

mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik 

dengan migas maupun tanpa migas. Dimana pada tahun 2015, tumbuh sebesar 

5,50 persen dengan migas, sedangkan tahun 2014 masing-masing tumbuh 

sebesar 5,89 persen. Hal tersebut sejalan dengan perlambatan pergerakan 

ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada kegiatan 

pertambangan dan penggalian, yakni sebesar 12,06 persen, disusul kegiatan 

transportasi, yakni sebesar 11,82 persen dan kegiatan penyediaan akomodasi 

dan makan minum sebesar 11,17 persen. Sedangkan kegiatan ekonomi lainnya 

secara rata-rata masih tumbuh di atas 2 persen, kecuali kegiatan konstruksi dan 

perdagangan. Namun begitu, pertumbuhan dengan migas maupun tanpa migas 

tidak terjadi perbedaan yang signifikan.melemahnya kinerja perekonomian 

Kabupaten Tanggamus tidak serta mertamenunjukkan pelemahan untuk semua 

kegiatan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari pergerakan tahun sebelumnya, 

seperti halnya kegiatan transportasi dan pergudangan masih bisa menunjukkan 

pertumbuhan yang signifikan sedangkan kegiatan ekonomi lainnya masih 

menunjukkan pertumbuhan yang positif, kecuali pertumbuhan pada kegiatan 

jasa keuangan. 

    Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di 

daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas 

dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang 

penduduk. Pada tahun 2015, PDRB per kapita Kabupaten Tanggamus mencapai 

19,91 juta rupiah dan paling besar pada kegiatan ekonomi pertanian,kehutanan, 
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dan peternakan yang paling kecil ada pada kegiatan ekonomi pengadaan listrik 

dan gasdan kegiatan jasa perusahaan dan kegiatan pengadaan air pengelolaan 

sampah limbah dan daurulang sebesar 0,02 juta rupiah dan kegiatan pengadaan 

listrik dan gas sebesar 0,01 juta rupiah. 

   Kabupaten Tanggamus terdiri dari  17 Kecamatan, Kecamatan gisting 

merupakan kecamatan yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini,  

Kecamatan Gisting adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanggamus, 

Lampung, Indonesia. Gisting merupakan kecamatan pecahan dari Kecamatan 

Talang Padang. Gisting berada di ketinggian ±700m dpl dengan suhu udara 

sekitar 18-28 °C dan berada pada kaki gunung Tanggamus. Gisting terdapat 

banyak pusat penjualan bunga. Mayoritas penduduk Gisting adalah suku jawa, 

lampung, batak, padang dan lain-lain.  

Gisting juga memiliki pasar yang disebut pasar gisting, rumah sakit Panti 

Secanti, berbagai Hotel dan beberapa lokasi wisata keluarga. Gisting merupakan 

kota yang cukup maju bila dilihat dari penduduknya yang makmur sejahtera. 

Kecamatan gisting adalah kecamatan yang memiliki prestasi di Kabupaten 

Tanggamus karena kecamatan ini memiliki berbagai aspek yang unggul dari 

kecamatan lain seperti mutu pendidikan yang baik dari TK hingga SMA,desa-

desa dikecamatan gisting termasuk desa yang bersih masyarakatnya yang saling 

gotong royong membangun desa serta memiliki home industri yang sudah 

terarah dengan baik. Kecamatan gisting dapat dikatakan sebagai sentra ternak 

kambing dengan populasi ternak mencapai 13,77 dan 13,53 persen. 
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 Kecamatan Gisting merupakan Kecamatan dengan populasi ternak unggas 

terbesar dengan 24,71 persen. Populasi ternak unggas juga berpengaruh 

terhadap produksi telur, Kecamatan Gisting menyuplai telur sebanyak 19.68 

persen dari total produksi telur di Kabupaten Tanggamus.Gisting juga 

merupakan lahan pertanian sayur mayur, seperti kol, kubis, kentang dan wortel. 

(Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanggamus, n.d.) 

Berdasakan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS EKONOMI 

PEMBANGUNAN JALAN DI KECAMATAN GISTING KABUPATEN 

TANGGAMUS MENGGUNAKAN ANALYTICAL HIERARCHY 

PROCCES”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pembangunan jalan di Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus menyebabkan percepatan perekonomian?  

2. Bagaimana pembangunan jalan di Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus menyebabkan perluasan perekonomian? 

3. Bagaimana pembangunan jalan di Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus menyebabkan perkembangan sosial ekonomi?  
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C. Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui dampak dari pembangunan jalan terhadap Percepetan 

 Perekonomian di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

2. Mengetahui dampak dari pembangunan jalan terhadap Perluasan 

Perekonomian di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

3. Mengetahui dampak dari pembangunan jalan terhadap perkembangan 

Sosial Ekonomi di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Memberi informasi bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus 

dalam mengambil suatu kebijakan disektor perencanaan pembangunan dan 

ekonomi sehingga mampu meningkatkan percepatan dan perluasan 

pembangunan ekonomi yang kondusif. 

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang melaksanakan penelitian 

serupa maupun lanjutan dibidang pembangunan ekonomi. 
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E. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sumber Data  

     Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data 

yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu (Kuncoro, 

2012). Metode pengumpulan data dirancang untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya, baik melalui survey, wawancara dan kuesioner 

(Kuncoro, 2015). Adapun sumber data penelitian ini dengan memberikan 

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber data primer 

ini berupa catatan hasil penyebaran kuesioner dan wawancara dari 

responden di lokasi penelitian yang dilakukan penulis. 

2. Metode Analisis Data  

      Metode analisis yang dipakai menganalisis ekonomi perbaikan 

jalan dalam penelitian ini adalah metode Analitycal Hierarchy Procces 

(AHP). Prinsip kerja Analitycal Hierarchy Procces (AHP) adalah 

penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, stratejik 

dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hirarki. 

Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel di beri nilai numerik serta 

sujektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif di bandingkan 

dengan variabel yang lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian 

di lakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas 

tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut. 

Secara grafis, persoalan keputusan Analitycal Hierarchy Procces (AHP) 
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dapat di konstruksikan sebagai diagram bertingkat yang dimulai dengan 

goal/sasaran, lalu kriteria dan akhirnya alternatif. 

Analitycal Hierarchy Procces (AHP) membantu  para analisis 

untuk mengatur aspek-aspek yang bersifat kritis menjadi sebuah hirarki. 

Aspek atau elemen yang ada di setiap level hirarki harus dibandingkan 

secara berpasangan oleh karena itu perbandingan elemen ini bisa 

dituangkan kedalam bentuk matriks. Dalam Analitycal Hierarchy Procces 

(AHP) terdapat juga beberapa metode yang bisa digunakan untuk 

menghitung pembobotan seperti metode fuzzy Analitycal Hierarchy 

Procces (AHP). Adapun struktur hirarki Analitycal Hierarchy Procces 

(AHP) di tampilkan pada gambar berikut : 

 

Gambar 1.2: struktur AHP 

 

 

 

 

 

Sumber: Saaty T. Lorie 1994 struktur AHP 

Dalam menyelesaikan permasalahan dengan Analitycal Hierarchy 

Procces (AHP) ada beberapa prinsip yang harus dipahami, di antaranya 

adalah sebagai berikut:  

1. Decomposition (membuat hierarki)  

Tujuan 

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria N 

Alternatif 

1 

Alternatif 

2 

Alternatif N 
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2. Comparative judgment (penilaian kriteria dan alternatif)  

3. Synthesis of priority (Menentukan Prioritas)   

4. Logical Consistency (konsistensi logis)  

    Secara umum langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

menggunakan Analitycal Hierarchy Procces (AHP) untuk pemecahan suatu 

masalah adalah sebagai berikut:  

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, 

lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi.  

2. Menentukan prioritas elemen  

a.  Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah 

membuat perbandingan pasangan, yaitu membandingkan elemen 

secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan.  

b. Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan 

untuk merepresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen 

terhadap elemen yang lainnya.  

3. Sintesis  

4. Mengukur Konsistensi  

5. Menguji konsistensi setiap matriks berpasangan antar alternatif dengan 

rumus masing-masing elemen total kolom matriks berpasangan pada 

langkah 2 dikalikan dengan nilai prioritas kriteria. Hasil perkalian 

tersebut masing-masing akan dijumlah. Berikut merupakan penjabaran 

rumus lengkap yang dipergunakan untuk menghitung konsistensi bobot: 

 Menghitung lamda max dengan rumus : 
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α max = 
  

 
 

 Menghitung CI (Consistency Ratio) dengan rumus : 

CR = 
  

  
 

Dimana : RI = Random Index ( sesuai dengan jumlah kriteria) 

Tabel 1.1 Random Index 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 Sumber :  Thomas L. Saaty, 1994 

Bobot yang diperoleh dapat dikatakan konsisten apabila memenuhi kondisi 

sebagai berikut :  

1. Jika CI = 0 maka dikatakan konsisten 

2. Jika CR = 
  

  
 ≤ 0,1 maka dikatakan cukup konsisten 

3. Jika CR = 
  

  
 > 0,1 maka dikatakan tidak konsisten 

      Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka 

penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika Rasio Konsistensi 

(CI/CR) kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan 

benar. (Kusrini. 2007).  

F. Sistematika Penulisan 

         Penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan urutan penulisan sebagai  

berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN  

 Dalam Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang  
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 Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,  

 Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini ini menguraikan tentang teori-teori 

yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan 

teori untuk menganalisis dalam penelitian serta 

menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait, 

menggambarkan kerangka Pemikiran dan menarik 

hipotesis.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan 

definisi operasional, serta jenis dan sumber data 

serta menjelaskan metode penelitian yang dipakai 

dan data yang digunakan dalam penelitian.  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Berisi tentang deskripsi data, analisis data, hasil  

 analisis dan pembahasanya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian  

 dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik 

 obyek penelitian ataupun bagi penelitian selanjutnya. 


