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ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN LAYANG (FLYOVER) TERHADAP 

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN JATEN 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini berjudul “Analisis dampak pembangunan jalan layang (flyover) terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.” Penelitian 

ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Flyover, (2) 

mengetahui faktor perubahan sebelum dan sesudah Flyover di Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Metode 

pengambilan sampel pada responden menggunakan metode purposive sampling atau 

penentuan dengan cara memilih beberapa responden dari total populasi. Dan sampel yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini sebanyak 35% (42 responden) dari total keseluruhan 

populasi sebanyak 125 dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan (kuesioner) kepada 

masing-masing responden. Lokasi yang dijadikan sampel penelitian ini tepatnya berada di 

kawasan Kecamatan Jaten khususnya sepanjang Jalan Layang (Flyover). Hasil dari penelitian 

ini adalah: (1) usia yang ditemukan di lokasi penelitian ini rata-rata masih dalam usia yang 

produktif dan dominan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 34 responden atau 80,95%. (2) 

pendapatan rata-rata para pelaku usaha/jasa yang berada di sekitar Flyover mengalami 

penurunan atau berkurangnya pendapatan sebanyak 35 responden atau 83,33 %. Diantaranya 

adalah pelaku usaha bagian warug makan, warung kelontong dan bengkel motor. (3) faktor 

yang mempengaruhi berkurangnya pendapatan pelaku usaha/jasa karena sepinya pelanggan 

yang datang ke tempat usaha/ jasa dikibatkan lebih banyaknya masyarakat yang memilih jalur 

cepat atau bagian atas jalan layang (flyover) dan berkurangnya lahan parkir. 

 

Kata kunci: jalan layang (flyover),  sosial ekonomi, pelaku usaha, pendapatan. 

 

Abstract 

 

This research entitled as “An Analysis of the Impact build a (Flyover) on Social and 

Economic Conditions the Community in Kecamatan Jaten Karanganyar District. This study 

attempts to: (1) know the social economic condition of the communities around flyover. (2) 

capturechange before and after flyover, in Kecamatan Jaten Karnganyar district. The method 

used in this research is Survey Methods. A method of over the with drawal of funds samples 

to respondents had to use a method of purposive the sampling method of or a determination 

by process of selecting of a number of respondents of the total number of. And the sample 

collected as many as 42 respondents (35%) of the total populations as many 125 using several 

the question list (the respondents) to each. Locations that serve research sample areas to be 

exact had occurred in the Kecamatan Jaten, especially all the way a kite of such a. The results 

of the study are: (1) the age of that were found in the this research average is still in terms of 

age that is productive and the dominant leaves grams of methamphetamine and  male as 

many as 34 respondents or 80,95%. (2) the income of averge of this business 

operators/services are being considered to a result of being around has experienced a fall in 

flyover or the reduced income as many as 35 respondents or 83,33%. The targets are points 

several sample business operators part food stalls, some go to drugstores to a grocery and 

motorbike workshop. (3) of factors affect will ensure that the income of the decreases in the 

several sample business operation/services because the lack of custemers who are more often 
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to come to the place of business/services as a consequence of more many as the number of 

the society choose the fast lane or the upper oart of (flyover) and reduced parking spaces. 

 

Keywords: flyover, social and economic, business operators, income. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan teprogram yang dilakukann 

secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik 

dan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satunya 

adalah dengan pembangunan Flyover di persimpangan strategis seperti proyek 

pembangunan Flyover palur yang terdapat di daerah Jaten Karanganyar. Jalan layang 

(flyover) adalah model jembatan yang melintas diatas jalan dan merupakan sarana yang 

penting dan wajib disediakan oleh Pemerintah apabila kondisi jalan raya di suatu daerah 

tersebut menjadi sangat padat dan menimbulkan kemacetan.  

Dalam tahap pembangunan Flyover perlu kita ketahui dampak yang terjadi pada 

masyarakat sekitar. Banyak masyarakat sekitar khususnya pelaku usaha yang 

menggantungkan hidupnya dari usaha yang terdapat di sekitar Flyover. Dampak yang 

timbul dari masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha di sekitar wilayah 

Flyover tersebut adalah dampak sosial ekonomi. Terdapat beberapa jenis dan jumlah 

usaha yang berada di sepanjang jalan layanag (Flyover) yang tentunya memiliki jenis 

usaha dan barang yang diperjual belikan. Dan tentunya penghasilan yang diperoleh dari 

masing-masing usaha tersebut mengalami perubahan nilai pendapatan. 

2. METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Purposive Sampling. 

Dengan metode survey maka peneliti memperoleh informasi secara langsung dari 

responden dengan menggunakan alat yaitu kuesioner. Metode survey menekankan pada 

perolehan fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara factual. 

Penentuan responden ini adalah beberapa sampel dari jumlah keselurahan berbagai usaha 

yang ada di sekitar Flyover. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Pelaku Usaha/jasa di sekitar Flyover 

Karakteristik manusia dalam geografi adalah fitur dan corak fasilitas di permukaan 

bumi yang dibuat oleh manusia. Karakteristik yang dimaksud adalah karakteristik 
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sosial demografi pelaku usaha yang berada di sekitar Flyover meliputi: umur, jenis 

kelamin, dan status perkawinan. 

3.1.1 Umur 

Tabel  1. Umur pelaku usaha/jasa yang berada disekitar flyover 

No. Umur Frekuensi Persentase (%) 

1. 20 – 30 3 7,14 

2. 31 – 40 16 38,09 

3. 41 – 50 19 48,23 

4. 51 – 60 3 7,14 

5. > 61 1 2,38 

 Jumlah 42 100% 

 Rata-rata 48  

Sumber: data primer 2018 

Hasil dari wawancara yang dilakukan pada responden, Pelaku usaha/jasa yang 

berada di sekitar Flyover rata-rata memiliki usia yang produktif dengan persentase 

48,23%. Ini karena mereka masih mampu dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarga 

3.1.2 Jenis Kelamin 

Tabel 2. Jenis kelamin pelaku usaha/jasa di sekitar flyover. 

No. Jenis kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1. Laki-laki 34 80,95 

2. Perempuan 8 19,04 

 Jumlah 42 100% 

Sumber: data primer 2018 

Hasil dari wawancara yang dilakukan dari 42 responden tersebut paling banyak 

ditemukan pelaku usaha/jasa yang berjenis kelamin laki-laki. Dapat dipahami karena 

laki-laki lebih dibebani tanggung jawab ekonomi, yang artinya sebagai tulang 

punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

3.1.3 Status Perkawinan 

Tabel 3. Status perkawinan pelaku usaha/jasa disekitar flyover 

No. Status perkawinan Frekuensi Persentase (%) 

1. Sudah menikah 34 80,95 

2. Belum menikah 7 16,66 

3. Duda atau janda 1 2,38 

 Total  42 100% 

Sumber: data primer 2018 

Sataus perkawinan yang diketahui terhadap responden rata-rata berstatus telah 

menikah. Status tersebut dapat dikatakan sudah sangat wajar dikarenakan setiap orang 
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yang memiliki usaha atau membuka usaha dan bekerja sudah pasti yang paling 

umumu adalah untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. 

3.2 Dampak Sosial Ekonomi yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha/jasa 

Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan setelah adanya pembangunan flyover ini 

adalah banyaknya masyarakat sebagai pelaku usaha yang mengeluhkan bahwa usaha 

yang mereka miliki saat ini mengalami penurunan pendapatan. 

3.2.1 Jenis usaha/jasa yang berada di sekitar Flyover 

Tabel 4. Jenis-jenis usaha/jasa yang berada disekitar Flyover 

No. Jenis-jenis usaha/jasa Jumlah 

1. Toko alat bangunan 8 

2. Bengkel Motor 23 

3. Toko furniture 11 

4. Toko kelontong 17 

5. Toko Sepeda 5 

6. Warung Makan 20 

7. Toko sarana pertanian 3 

8. Toko cat 2 

9. Toko perabotan 3 

10. Toko keramik 5 

11. Toko elektronik dan listrik 7 

12. Toko roti/bakery 1 

13. Toserba swalayan 4 

14. Toko emas  8 

15. Bank  7 

16. Pom bensin 1 

17. Toko alat-alat mobil 2 

18. Toko sport dan musik 1 

 Total  128 

Sumber: Data Primer 2018 

Jenis-jenis usaha yang terdapat di sekitar Flyover disini terdapat beberapa 

jenis usaha dengan berbagai macam barang dagangan yang dijual kepada masyarakat.  

Selain barang dagangan adapula kegiatan jasa yang dilakukan oleh para pelaku untuk 

melakukan suatu kegiatan. 

3.2.2 Pendapatan Pelaku Usaha/Jasa sebelum dan sesudah 

Tabel 5. Jumlah usaha yang mengalami penurunan setelah pembangunan flyover 

No. Pendapatan (usaha) Frekuensi Persentase (%) 

1. Bertambah 7 16,66 

2. Berkurang 35 83,33 

 Jumlah 42 100% 

Sumber: data primer 2018 
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Dalam melakukan kegiatan usaha tentunya akan ada istilah untung dan rugi 

dalam kegiatan berusaha.terutama dalam proses pembangunan lokasi yang 

mengakibatkan usaha-usaha yang berada disekitar pembangunan tersebut akan 

terkena imbasnya. Terutama pada pendapatan ekonomi yang dialami oleh para pelaku 

usaha/jasa yang setelah adanya pembangunan Flyover ini rata-rata pendapatan yang 

mereka terima saat ini menjadi berkurang. Padahal sebelum adanya Flyover ini 

keuntungan yang mereka terima bisa lebih besar dari sekarang. 

3.2.3 Kendala yang dirasakan setelah adanya Flyover 

Kendala yang dimaksud disini merupakan dampak yang dirasakan sehari-harinya 

setelah adanya Flyover. 

Tabel 6. Kendala yang dirasakan setelah adanya flyover 

No. Jenis kendala Frekuensi Persentase (%) 

1. Sepi pembeli/pengunjung 23 54,76 

2. Letak Jadi tidak strategis 11 26,19 

3. Kekurangan lahan parkir 7 16,66 

4. Panas jalanan 1 2,38 

 Jumlah 42 100% 

  Sumber: data primer, 2018 

Hasil wawancara dari 42 responden yang menjelaskan tentang beberapa kendala 

yang dirasakan setelah adanya Flyover ini dintaranya yang paling dominan banyak 

dikeluhkan oleh para pelaku usaha mengatakan  bahwa usaha yang mereka kelola 

menjadi sepi pengunjung, letak menjadi tidak strategis, kekurangan lahan parkir, dan 

lain-lain. Diantara beberapa kendala yang dirasakan oleh para pelaku usaha/jasa ini  

pengaruhnya paling banyak terjadi ke pendapatan yang mereka peroleh, karena 

menjadi berkurangnya pelanggan yang datang untuk mampir atau berbelanja ke usaha 

mereka. 

3.2.4 Pembeli/pelanggan yang datang ke tempat usaha/jasa 

Pembeli/pelanggan yang dimaksud disini adalah banyak atau sedikitnya 

pembeli/pengunjung yang datang ke tempat usaha/jasa untuk melakukan kegiatan 

transaksi. 

Tabel 8. Jumlah pembeli/pelanggan tempat usaha/jasa 

No. Status pembeli/pengunjung Jumlah  Persentase (%) 

1. Bertambah 7 16,66 

2. Berkurang 35 83,33 

 Jumlah 42 100% 

Sumber: data primer, 2018 



6 
 

Tabel diatas mempelihatkan bahwa jumlah pembeli/pelanggan yang datang ke 

tempat usaha menjadi berkurang, yang diketahui bahwa pembeli/pelanggan yang 

datang sebelum adanya flyover termasuk ramai dan banyak, tetapi setelah adanya 

Flyover pembeli/pelanggan yang datang pun menjadi berkurang. Artinya selain 

mengalami berkurangnya pelanggan yang datang, ini merupakan suatu alasan 

mengapa pendapatan yang diterima beberapa pelaku usaha/jasa mengalami penurunan 

yang sangat tinggi.  

3.3 Faktor Perubahan Sebelum dan sesudah adanya Flyover 

Faktor perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan-perubahan yang timbul dan 

dirasakan sebelum dan sesudah adanya pembangunan flyover disini terhadap pelaku 

usaha yang berada disekitar Flyover. 

Tabel 9. Jenis perubahan sebelum dan sesudah flyover 

No. Jenis perubahan Perubahan  Keterangan 

  sebelum sesudah  

1. 
Keramaian tempat 

usaha/jasa 
Ramai Sepi Negatif 

2. 
Pendapatan pelaku 

usaha/jasa 
Bertambah Berkurang Negatif 

3. Lokasi/letak usaha Strategis Tidak strategis Negatif 

4. Lahan parkir Mudah Sulit Negatif 

5. Laju kendaraan Lambat Cepat Negatif 

6. Lalu lintas Macet Lancar Positif 

Sumber: data primer, 2018 

Tabel diatas menjelaskan bahwa setelah adanya pembangunan Flyover dapat 

dikatakan bahwa pendapat masyarakat selaku pelaku usaha yang ada di sekitar 

Flyover mengatakan hal yang kurang puas atau jawaban yang negatif. Ini dikrenakan 

sangat berdampak pada usaha-usaha/jasa yang mereka kelola menjadi sepi dan 

berkuranya pembeli/pelanggan. Salah satu jawaban yang positif hanya terkait tentang 

lalu lintas nya, namun tidak untuk pendapatan perekonomian mereka. 

Adanya faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan tersebut diatas 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 10. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. 

No. Faktor yg mempengaruhi Akibat 

1. - Memilih jalur cepat dibanding 

lambat 

- lahan parkir yang berkurang 

- letak usaha yang awalnya 

strategis menjadi tidak  strategis 

- lajur kendaraan yang lewat rata-

Berkurangnya para 

pembeli/pengunjung yang 

datang sehingga berdampak 

pada pendapatan atau 

berkurangnya omzet yang 

diterima oleh pelaku usaha/jasa, 



7 
 

rata menjadi laju yang kencang yang pada awalnya pendapatan 

yang mereka terima masih bisa 

terus bertambah dibanding saat 

ini karena usaha mereka 

menjadi sepi. 

2. - Lalu lintas  Jalanan menjadi lancar setelah 

sebelumnya macet.  Terutama 

untuk para pengendara yang 

melewati lebih memilih jalur 

cepat. 

Sumber: data primer, 2018 

Tabel diatas ini menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan-

perubahan sebelum dan sesudah adanya flyover dari jenis perubahan yang ada (tabel 

6), terutama pada pelaku usaha yang akhirnya berdampak pada penghasilan atau 

pendapatan mereka. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari survey dan wawancara terhadap masyarakat khususnya 

pelaku usaha/jasa yang berada di sekitar kawasan flyover dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

4.1.1 Karakteristik demografi para pelaku usaha/jasa yang terdapat di daerah penelitian 

rata-rata memiliki usia yang masih dalam usia produktif, dan dominan berjenis 

kelamin laki-laki.  Dikarenakan laki-laki lebih mampu dalam bekerja berat dan 

memiliki tanggungan keluarga yang lebih berat dibandingkan perempuan yang 

dengan jumlah laki-laki sebanyak 34 orang atau persentase sebanyak 80,95%. 

4.1.2 Hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai dampak kondisi sosial ekonomi 

masyarakat di sekitar flyover Palur ini rata-rata mengalami penurunan pendapatan 

atau omset. Pelaku usaha yang mengalami berkurangnya pendapatan sekitar 35 

responden atau 83,33%, sedangkan 7 responden atau 16,66% mengaku 

pendapatan mereka bertambah.  

4.1.3 Berkurangnya pendapatan diakibatkan karena berkurangnya jumlah 

pembeli/pelanggan yang datang dan singgah untuk berbelanja. Diantaranya 

minimnya lahan parkir atau berkurangnya lahan parkir yang ada untuk pelanggan 

yang datang terutama untuk warung makan. 

4.1.4 Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi perubahan sebelum dan sesudah flyover. Faktor utama yang 
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menjadi penyebab adalah banyaknya masyarakat yang memilih jalur cepat atau 

jalur bagian atas flyover dibandingkan melewati jalur bagian bawah. Sehingga 

tempat usaha-usaha yang ada jarang disinggahi oleh pelanggan. 

4.2 Saran 

Hasil dari penelitian yang dapat disarankan sebagai berikut: 

4.2.1  Pemerintah sebaiknya juga lebih memperhatikan bagaimana nasib dan kondisi 

sosial ekonomi masyarakat yang berada disekitar flyover terutama para pelaku 

usaha yang saat ini telah mengalami berkurangnya pendapatan saat suatu 

pembangunan itu telah dilakukan sehingga tidak merugikan orang lain. 

4.2.2 Memberikan lahan parkir baru  kepada para pelaku usaha/jasa yang saat ini tidak 

memiliki lahan parkir bagi pelanggan, khususnya pelaku usaha wrung makan yang 

berada tepat disisi kanan dan kiri flyover. 
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