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ANALISIS PERTUMBUHAN PUSAT FASILITAS PELAYANAN 

WILAYAH DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2005-2015 

 

Abstrak 

Wilayah Kabupaten Klaten merupakan suatu wilayah yang strategis yang 

merupakan jalur penghubung antara Yogyakarta dengan Surakarta, akan tetapi 

Kota Klaten masih tertinggal yang pertumbuhannya paling lambat dibandingkan 

dengan Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta, dengan demikian dalam penulisan 

karya ilmiah ini saya mengambil wilayah di Kabupaten Klaten untuk mengetahui 

sejauh mana pertumbuhan pusat pelayanan yang ada di Kota Klaten yang sangat 

mempengaruhi perekonomian di wilayah tersebut. Tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini, yaitu:1. Menganalisis pertumbuhan Pusat Pelayanan fasilitas 

umum di Kabupaten Klaten dari tahun 2005-2015, menganalisis persebaran 

fasilitas umum, dan Menganalisis kekuatan interaksi wilayah di Kabupaten Klaten 

tahun 2005 dan 2015. Untuk mengetahui Pusat pelayanan wilayah dilakukan 

menggunakan metode Indeks Sentralitas Marshall, dimana metode tersebut 

dilakukan untuk menghitung bobot dari data sekunder dengan menggunakan 

jumlah fasilitas umum yang ada dan menggunakan metode gravitasi untuk 

mengetahui kekuatan interaksi wilayah dari wilayah pusat pelayanan. Hasil peta 

pusat pelayanan di Kabupaten Klaten ditahun 2005 dan 2015 Kecamatan Klaten 

Utara menempati wilayah Pusat pelayanan menggunakan metode Indeks 

Sentralitas Marshall yaitu dengan nilai 150,23, yang pertumbuhan fasilitas 

umunya hanya sedikit yaitu 5,8%, dengan pola memanjang mengikuti jalan yang 

didominasi oleh perdagangan dan jasa, serta kekuatan interaksi antar wilayah 

menggunakan acuan Kecamatan yang menjadi pusat pelayanan menunjukkan 

bahwa Kekuatan interaksi  antara Kecamatan Klaten Utara dengan Ngawen sangat 

kuat yaitu mencapai nilai interaksi tertinggi yaitu 356.729.849,5. 

Kata Kunci: Pertumbuhan Regional,  Indeks Sentralitas Marshall, metode 

analisis gravitasi 

 

Abstract 

The Klaten Regency area is a strategic area which is a connecting link between 

Yogyakarta and Surakarta, but the city of Klaten is still lagging behind with the 

slowest growth compared to Yogyakarta City and Surakarta City, with words in 

Indonesian. Where are the objectives to be carried out in this study, namely: 1. 

Analyzing the growth of public facilities Service Centers in Klaten District from 

2005-2015, analyzing the distribution of public facilities, and Analyzing regional 

influences in Klaten District in 2005 and 2015. To find out The service center is 

carried out using the Marshall Centrality Index method, where the method is 

carried out by calculating the amount of data using the number of existing 

facilities and using methods to determine the strength of the service center area. 

The results of service centers in Klaten District in 2005 and 2015 in North Klaten 

Subdistrict occupied the service center area using the Marshall Centrality Index 

method with a value of 150.23, where the growth of facilities was generally only 

small at 5.8%, with an occasional elongated pattern that shown by trade and 

services, as well as the strength of interaction between regions using the District 
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reference which is the center of service which shows that the strength of the 

relationship between the North Klaten District and Ngawen is very strong, 

reaching the highest peak of 356,729,849.5. 

Keywords: growth of regional,  Marshall Centrality Index, gravity analysis 

method 

 

1. PENDAHULUAN 

Pusat Pelayanan Wilayah merupakan pusat dimana suatu wilayah mempunyai 

ketersediaan fasilitas umum yang sangat memadai, dimana aksesibilitas 

terjangkau, dan pelayanan terjamin. Wilayah akan semakin maju ketika fasilitas 

memadai untuk masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Semakin tinggi 

perekonomian disuatu wilayah akan membuat daerah tersebut menjadi 

berkembang ke arah maju. 

Seiring dengan berkembangnya waktu dan jumlah penduduk yang semakin 

padat maka fasilitas umum sangatlah dibutuhkan seperti  fasilitas pendidikan yaitu 

sekolah; Fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit; Fasilitas perniagaan yaitu pasar; 

serta fasilitas peribadatan yaitu masjid dan gereja. Dimana fasilitas umum tersebut 

nantinya akan berfungsi untuk masyarakat, serta dapat digunakan untuk 

menunjang perekonomian pada suatu wilayah, sehingga nantinya sarana dan 

prasarananya akan semakin lengkap dalam kurun waktu beberapa tahun 

kemudian. 

Wilayah Kabupaten Klaten merupakan suatu wilayah yang strategis yang 

merupakan jalur penghubung antara Yogyakarta dengan Surakarta, akan tetapi 

kota Klaten masih tertinggal yang pertumbuhannya paling lambat dibandingkan 

dengan Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta, dengan demikian dalam penulisan 

karya ilmiah ini saya mengambil wilayah di Kabupaten Klaten untuk mengetahui 

sejauh mana pertumbuhan pusat pelayanan yang ada di Kota Klaten yang sangat 

mempengaruhi perekonomian di wilayah tersebut. 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua metode yang pertama 

adalah Metode Indeks Sentralitas Marshall yang berfungsi untuk mengetahui 

bobot setiap fasilitas yang ada per-Kecamatan di Kabupaten Klaten dan yang 
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kedua adalah metode analisis gravitasi yang berfungsi dalam bidang keruangan 

untuk mengetahui kekuatan interaksi antara daerah yang menjadi pusat pelayanan 

ke daerah belakangnya. 

Indeks sentralitas digunakan untuk  melihat kemampuan pelayanan suatu 

pusat ditinjau jumlah unit fasilitas yang terdapat pada pusat pelayanan. Nilai 

keterpusatan dapat diperoleh dari jumlah total bobot masing-masing jenis fasilitas 

dikalikan jumlah fasilitas tersebut. Prinsip pembobotan suatu fasilitas dilakukan 

dengan cara membagi nilai sentralitas gabungan (100) dengan jumlah fasilitas  

yang terdapat di seluruh pusat pelayanan, jadi semakin besar jumlah suatu fasilitas 

maka bobotnya akan semakin kecil, demikian pula sebaliknya (Rondinelli, 1985). 

Pusat-pusat pelayanan tersebut selanjutnya dikelompokkan secara interval 

berdasarkan nilai sentralitas. 

C =      ………………………………………………………….(1) 

Dimana : C =  Bobot dari atribut suatu fasilitas 

              t  =  Nilai sentralitas gabungan, yaitu 100 

              T =  Jumlah total atribut setiap fasilitas 

Sumber: Rondinelli, 1985 dalam Rinaldi, 2004 

Analisis gravitasi adalah analisis yang paling banyak digunakan untuk 

melihat besarnyadaya tarik suatu potensi yang berada pada suatu lokasi (Filindity 

dan Isnawi, 2011). Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu 

lokasi dan besarnya wilayah pengaruhdari potensi tersebut. Dalam perencanaan 

wilayah, model ini sering dijadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai 

fasilitas kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar. Selain itu, 

apabila suatu daerah hendak membangun suatu fasilitas yang baru maka model ini 

dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang optimal. Artinya, fasilitas itu akan 

digunakan sesuai dengan kapasitasnya. 

Penerapan Gravity Model  dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota 

diawali dari hukum gravitasi yang ditemukan oleh Newton yang menyatakan 

bahwa dua benda akan saling tarik menarik dengan gaya yang besarnya berbanding lurus 

dengan perkalian massa kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak 

kuadrat. Teori gravitasi ini dapat juga digunakan untuk melihat interaksi 
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keruangan antar kota. Dalam kaitannya dengan interaksidalam transportasi, dalam 

hal ini juga dikaitkan dengan keberadaan jalan yang menghubungkan antar 

kota (Anggigeo, 2011). Dalam perspektif keruangan kota dan wilayah, 

Teori Gravitasi merupakan permodelan yang dapat digunakan dalam melakukan 

analisis terhadap pola interaksi atau keterkaitan antar daerah atau antar bagian wilayah 

dengan wilayah lainnya. analisis ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan-

perencanaan untuk mengantisipasi keadaan yang terjadi di masa datang, meliputi 

penyediaan fasilitas umum, sarana transportasi, perumahan, pusat perbelanjaan 

dan sebagainya. Selain aspek penyediaan, Teori Gravitasi dapat digunakan untuk 

melihat atau menilai hubungan antar daerah, yang dalam hal ini daerah dianggap 

sebagai suatu massa, hubungan antar daerah dipersamakan dengan hubungan antar massa. 

Massa wilayah memiliki daya tarik, sehingga terjadi saling interaksi saling 

mempengaruhi antardaerah sebagai perwujudan kekuatan tarik menarik 

antar daerah. Seorang ahli geografi, W.J. Reilly (1929) melakukan sebuah 

penelitian untuk mengukurkekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah 

atau lebih. Berdasarkan hasil penelitiannya, Reilly berpendapat bahwa kekuatan 

interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukurdengan memperhatikan 

beberapa faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. Untuk 

mengukur kekuatan interaksi antar wilayah tersebut, Reilly menggunakanrumus 

dibawah ini: 

  

 

    ………………………………………………(2) 

 

Keterangan : 

IA.B = Kekuatan interaksi antara wilayah A (pusat) dan B (hinterland) 

k  = Angka konstanta empiris, nilainya 1 

PA = Jumlah penduduk wilayah A (pusat) 

PB  = Jumlah penduduk wilayah B (hinterland) 

dAB = Jarak wilayah A dan wilayah B 

Sumber: W.J. Reilly (1929) dalam Anggigeo, 2011. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian ini, yaitu: hasil yang berupa peta pusat pelayanan di Kabupaten 

Klaten tahun 2005 dan 2015 menggunakan metode indeks sentralitas marshall, 

grafik pertumbuhan orde/ hierarki pusat pelayanan dari tahun 2005-2015, peta 

kepadatan penduduk tahun 2005 dan tahun 2015, peta kekuatan interaksi wilayah 

di Kabupaten Klaten tahun 2005 dan 2015. 

 

Gambar 1 Peta Hierarki Pusat Pelayanan Kabupaten Klaten Tahun 2005 Metode 

Indeks Sentralitas Marshall 

 Hasil peta diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa pusat pelayanan dibagi 

menjadi 6 orde dimana didapat dari perhitungan interval kelas dari 26 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Klaten, orde 1 akan menjadi pusat pelayanan yang nilai 

indeks pembobotannya paling tinggi yaitu Klaten Utara dengan nilai indeks 137,5 

dan paling rendah dan Kecamatan paling terbelakang dengan nilai indeks 20,22 

yaitu Kecamatan Kebonarum. 
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Gambar 2 Peta Hierarki Pusat Pelayanan Kabupaten Klaten Tahun 2015 Metode 

Indeks Sentralitas Marshall 

Peta pusat pelayanan di kabupaten klaten tahun 2015 yang menjadi pusat 

pelayanan yang nilai indeks pembobotannya paling tinggi yaitu Klaten Utara 

dengan nilai indeks 150,23 dan paling rendah dan Kecamatan paling terbelakang 

dengan nilai indeks 30,93 yaitu Kecamatan Kalikotes. 

Peta pusat pelayanan di Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai 2015 

menunjukkan bahwa daerah/ Kecamatan yang tertinggal yaitu Kecamatan 

Kalikotes yang kelengkapan fasilitas umumnya kurang memadai/ kurang tersedia, 

dan Kecamatan paling unggul yaitu masih pada Kecamatan Klaten Utara dalam 

kurun waktu 10 tahun, berikut ini grafik orde/ hierarki pusat pelayanan. 
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Gambar 3 Peta Pertumbuhan Pelayanan Fasilitas Wilayah Di Kabupaten Klaten 

Tahun 2005-2015 

 

Gambar 4 Peta Interaksi Wilayah Di Kabupaten Klaten Tahun 2005 
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Gambar 5 Peta Interaksi Wilayah Di Kabupaten Klaten Tahun 2015 

Kekuatan interaksi wilayah di Kabupaten Klaten pada tahun 2005 dan 

2015 sama sama memiliki keterpusatan yang sama dimana Kecamatan Klaten 

Utara difungsikan sebagai Kecamatan yang menjadi pusat pelayanan yang mampu 

menjadi wilayah termaju karena kelengkapan fasilitas umumnya dengan mengacu 

pada metode indeks sentralitas marshall. Interaksi wilayah di Kabupaten Klaten 

ini terkuat terjadi di Kecamatan Ngawen dimana aksesibilitas jaraknya terdekat 

yang didominasi dengan jumlah penduduknya, sehingga Kecamatan Ngawen 

dapat menjadi Kecamatan yang paling kuat dalam pengaruh daerah pusat. 

Sedangkan interaksi yang lemah yaitu Kecamatan Klaten Utara dengan 

Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Manisrenggo, Prambanan, Gantiwarno, 

Cawas, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, dan Delanggu, hal tersebut disebabkan 

oleh faktor jarak yang jauh dari pusat pelayanan, sehingga interaksi antar wilayah 

menjadi lemah. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
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Pemetaan pertumbuhan pusat pelayanan fasilitas umum di Kabupaten 

Klaten tahun 2005 hingga tahun 2015 berdasarkan jumlah Kecamatannya 

Kabupaten Klaten dibagi menjadi 6 orde, setiap kurun waktu dalam 5 tahun dari 

15 tahun akan mengalami pusat pertumbuhan yang berbeda-beda, untuk membuat 

peta tersebut dilakukan menggunakan metode Indeks Sentralitas Marshall yang 

menggunakan bobot fasilitas dengan acuan nilai sentralitas 100, ditahun 2005 dan 

2015 Klaten Utara menempati Pusat Pertumbuhan pelayanan fasilitas umum di 

Kabupaten Klaten. 

Kekuatan interaksi antar wilayah dilakukan menggunakan analisis 

gravitasi yang meliputi komponen jumlah penduduk dan jarak wilayah, sehingga 

pada tahun 2005 dan tahun 2015 di Kabupaten Klaten interaksi paling kuat di 

Kecamatan Ngawen. 
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