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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Lalar Belakang 

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perbaikan yang 

dilakukan secara terencana, sistematis, dan berlangsung terus menerus menuju 

keadaan yang lebih baik. Tujuan pembangunan ini adalah kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus memberikan manfaat bagi 

kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan pembangunan itu 

sendiri.Masyarakat merupakan salah satu komponen penunjang keberhasilan 

dalam program pemerintah. Masyarakat disebut sebagai stakeholder eksternal 

organisasi pemerintahan. Dengan demikian diperlukan partisipasi masyarakat 

dalam program pembangunan. 

Pembangunan yang berhasil harus didukung oleh semua komponen 

bangsa, agar masyarakat memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab 

terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri (Harun dan Ardianto, 2011). 

Berdasarkan peran masyarakat sebagai stakeholder dari organisasi 

pemerintahan. Perlu kiranya melaksanakan komunikasi yang aktif antara 

pemerintah dan masyarakat. Supaya ketika melaksanakan sebuah kebijakan 

pembangunan, pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. 

Sehingga program berjalan sesuai dengan tujuan bersama tanpa merugikan 

salah satu pihak. 

Ada beberapa program kebijakan pembangunan yang dilaksanakan 

pemerintah, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan untuk 

membantu aksesibilitas kota. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai 

fasilitas atau dasar, peralatan, instalasi yangdibangun dan yang dibutuhkan 

untuk berfungsinya sistem sosial dan ekonomi masyarakat. (Grigg, 2000 

dalam Kodoatie, 2003) Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat 

diperlukan seiring dengan kebutuhan masyarakat yang demikian kompleksnya 

terhadap kebutuhan sarana transportasi terutama di kota-kota besar seperti 

Kota Surakarta yang merupakan pusat dari kegiatan ekonomi, pendidikan, 
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perdagangan, kesehatan, dan lain-lain di wilayah eks-karesidenan Surakarta. 

Wilayah ini meliputi Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, 

Karanganyar, dan Sragen. Daerah-daerah ini merupakan daerah penyangga 

dan pintu masuk ke wilayah Surakarta. Pembangunan yang dilaksanakan di 

Kota Surakarta harus dibarengi dengan pembangunan di daerah sekitarnya. 

Pelaksanaan pembangunan yang di lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sukoharjo di antaranya adalah pembangunan underpass di 

Makamhaji. Makamhaji merupakan salah satu daerah yang dilintasi jalur 

kereta api yang menghubungkan Solo/Surabaya dengan 

Yogyakata/Bandung/Jakarta. Jalur kereta api tersebut terletak dijalur pertigaan 

yang padat. Seringkali terjadi kemacetan dan ketidak tertiban saat berlalu 

lintas yang berakibat kecelakaan. Pemerintah pusat bersama Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kemudian 

berupaya untuk menanggulangi kejadian tersebut dengan pembangunan 

underpass Makamhaji. 

Pelaksanaan proyek pembangunan underpass Makamhaji dimulai pada 

tahun 2012, dengan sebelumnya dilakukan sosialisasi kepada warga di sekitar 

underpass. Proyek underpass Makamhaji ini bertujuan untuk menunjang 

kelancaran pergerakan arus lalu lintas di persimpangan. Selain itu tujuan 

pembangunan underpass Makamhaji juga mencakup beberapa aspek, 

diantaranya menunjang tata ruang kawasan, mengurangi kepadatan lalu lintas; 

mendukung peningkatan arus lintas di Kota Solo, serta akan menjadi ikon baru 

Makamhaji Kartasura. Namun pembangunan underpass Makamhaji juga 

memberikan dampak sosial ekonomi seperti adanya penolakan dan konflik 

sosial, penurunan tingkat pendapatan ekonomi masyarakatdi sekitar underpass 

Makamhaji. 

Seperti diketahui, koridor jalan Slamet Riyadi Kartasura yang terkena 

proyek underpass Makamhaji meliputi sepanjang 500 meter dari barat ke 

timur serta di kiri dan kanan perlintasan kereta api Makamhaji. Ada sejumlah 

pelaku usaha yang terkena dampak langsung dari pembangunan Underpass 

Makamhaji: 
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Tabel 1.1 Pelaku Usaha yang Terkena Dampak Langsung Pembangunan 

Underpass Makamhaji 

No Koridor Jalan Pelaku Usaha 

1 Sebelah barat perlintasan kereta di 

bagian utara 

11 

2 Sebelah barat perlintasan kereta di 

bagian selatan 

8 

3 Sebelah timur perlintasan kereta di 

bagian utara 

7 

4 Sebelah timur perlintasan kereta di 

bagian selatan 

5 

Jumlah 31 

Sumber: Data primer 

Koridor sebelah barat perlintasan kereta di bagian utara ada sekitar 11 

titik lokasi usaha, kemudian koridor sebelah barat perlintasan kereta di bagian 

selatan ada sekitar 8 titik lokasi usaha. Koridor sebelah timur perlintasan 

kereta di bagian utara ada sekitar 7 titik lokasi usaha, sedangkan koridor 

sebelah timur perlintasan kereta di bagian selatan ada sekitar 5 titik lokasi 

usaha. Total ada 31 lokasi usaha yang terkena dampak pembangunan 

underpass Makamhaji.  

Masyarakat pelaku usaha di sekitar underpass Makamhaji merasa 

dirugikan atas pembangunan underpass menuangkan aspirasinya dalam 

tindakan demo, pemasangan spanduk penolakan, dan pembongkaran bedeng. 

Mereka menuntut pembangunan tersebut akan mengganggu kegiatan ekonomi 

warga yang bermata pencaharian sebagai wirausaha toko, karena penutupan 

jalan saat proses pembangunan. Selain itu akses mereka juga akan sangat sulit 

karena harus memutar arus perjalanan. Aksi penolakan mengakibatkan proses 

pembangunan terhambat (Solo Pos, Sabtu, 14/4/2012 dan 9/5/2012). 

Penolakan warga di sekitar pembangunan underpass Makamhaji 

bukanlah tanpa alasan, ada dampak negatif yang muncul setelah underpass 

dibangun yaitu  menurunnya omset usaha toko-toko di sekikar underpass 

karena akses jalan menyempit, bahkan pelanggan harus memutari jalan untuk 

menuju salah satu toko. Untuk toko yang berada di sebelah barat rel kereta api, 

pelanggan dari arah barat ataupun timur tidak bisa langsung ke lokasi tetapi 
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harus memutar melewati jalan di atas underpass. Sedangkan untuk toko di 

sebelah timur rel kereta api, pelanggan dari arah barat tidak bisa langsung 

membelok ke arah utara atau selatan jalan, tetapi harus ke timur terlebih 

dahulu kemudian memutar balik menuju toko di sebelah timur rel tersebut. Ini 

tentunya sangat merugikan bagi pemilik usaha, bahkan sudah ada beberapa 

toko yang menutup usahanya. 

Hasil wawancara dengan masyarakat menyatakan: “Setelah underpass 

dibangun, usaha kami menurun drastis, omset penjualan hanya mencapai 25% 

dari sebelum adanya underpass. Dulu kami bisa menjual lebih dari 300 pasang 

sepatu per bulan, sekarang hanya 40 – 60 pasang sepatu per bulan. Karyawan 

kami dulu ada tiga orang, sekarang hanya satu orang saja karena sepi. Hal ini 

karena pelanggan dari arah barat dan timur tidak bisa menuju ke toko kami.” 

(Wawancara Penulis dengan Bapak Giyarto, Pemilik Toko Sepatu di Koridor 

Selatan Sebelah Barat Underpass Makamhaji pada tanggal 12 Oktober 2018).  

Hasil wawancara lainnya menyatakan: “Dibangunnya underpass ini 

sangat merugikan usaha kami karena jumlah pelanggan yang datang ke sini 

menurun drastis. Dulu setiap hari paling tidak kami bisa melayani lebih dari 

30 pelanggan perhari, sekarang ini pelanggan yang datang hanya 5 hingga 7 

orang per hari. Pelanggan tidak bisa leluasa menuju toko kami, sehingga 

pendapatan kami otomoatis juga sangat menurun. Kami harus mengurangi 

jumlah tenaga kerja, dulu ada 6 orang karyawan, sekarang ini hanya 3 orang 

saja.(Wawancara Penulis dengan Bapak Giyarto, Pemilik Toko Ganti Oli dan 

Cuci Mobil di koridor Utara sebelah Barat underpass Makamhaji pada tanggal 

12 Oktober 2018) 

Hasil wawancara konfirmasi dengan masyarakat pengguna jalan 

menyatakan: “Iya mbak saya enggan untuk membeli di toko di sekitar 

underpass karena jalannya macet dan sempit. Jalan yang ada di kanan-kiri 

underpass hanya cukup untuk satu mobil saja, padahal masyarakat pengguna 

jalan yang melewati jalan itu cukup banyak sehingga menyebabkan macet. 

Jadi saya lebih memilih berbelanja di tempat lain saja.”(Wawancara Penulis 
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dengan Masyarakat Pengguna Jalan di Sekitar Underpass Makamhaji pada 

tanggal 12 Oktober 2018). 

Hasil wawancara dengan pelaku usaha di atas dapat dirangkum sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 Wawancara dengan Pelaku Usaha yang Terkena Dampak Langsung 

Pembangunan Underpass Makamhaji 

No Subjek Sebelum Sesudah 

1 Pelaku usaha di sebelah 

barat perlintasan kereta 

bagian selatan (Toko 

Sepatu) 

Omset 300 pasang 

sepatu per bulan 

Omset 40 – 60 

pasang sepatu per 

bulan 

2 Pelaku usaha di sebelah 

barat perlintasan kereta 

bagian utara (Toko Ganti 

Oli dan Cuci Mobil) 

Jumlah pelanggan 

lebih dari 30 orang 

perhari, jumlah 

karyawan 6 orang 

Jumlah pelanggan 

5 – 7 orang 

perhari, jumlah 

karyawan 3 orang 

3 Masyarakat pengguna 

jalan 

Akses jalan ke toko 

di sekitar underpass 

mudah 

Akses jalan macet 

dan sempit 

Sumber: Data primer 

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan usaha pelaku usaha 

di sekitar underpass Makamhaji mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat 

dari indikator omset penjualan, jumlah pelanggan, dan jumlah tenaga kerja. 

Omset penjualan menurun hingga hanya 25% dari sebelum adanya underpass. 

Ditinjau dari sisi jumlah pelanggan juga mengalami penurunan karena akses 

jalan yang macet dan  sempit. Tenaga kerja banyak dikurangi karena order 

pekerjaan dan jumlah pelanggan menurun.  

Masyarakat pelaku usaha harus beradaptasi dengan kondisi setelah 

Underpass Makamhaji selesai. Berbagai upaya dilakukan misalnya karena 

kondisi jalan di sebelah utara dan selatan underpass menyempit maka pelaku 

usaha memundurkan bangunan agar akses para pelanggan lebih mudah, pelaku 

usaha juga banyak memasan bannner iklan supaya masyarakat tahu bahwa 

usaha tersebut tetap eksis, atau berbagai usaha lainnya. 

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai 

strategi adaptasi dari masyarakat terkait dampak dibangunnya underpass 
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Makamhaji, diantaranya penelitian Azizah, dkk (2017) yang menyimpulkan 

bahwa strategi adaptasi sosial ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat terdiri 

dari 3 strategi, yaitu strategi aktif, strategi pasif dan strategi jaringan sosial. 

Strategi aktif bertujuan untuk menambah pendapatan (tetap berprofesi sebagai 

petani, melakukan peralihan pekerjaan, melakukan diversifikasi pekerjaan, 

melakukan migrasi serkuler,serta mendorong istri dan anak untuk ikut bekerja 

mencari nafkah). Sstrategi pasif bertujuan untuk melakukan pengehematan 

biaya pengeluaran (melakukan pengurangan biaya pangan, sandang,dan biaya 

pendidikan). Strategi adaptasi sosial: dilakukan dengan cara memanfaatkan 

akses sosial baik formal maupun informal (memanfaatkan Program 

kemiskinan,meminjam uang ke kerabat/tetanga, serta mengutangke warung). 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: 

“ADAPTASI PENGUSAHA DI KORIDOR JALAN SLAMET RIYADI 

KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP 

KEBERADAAN UNDERPASS MAKAMHAJI.” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

yang diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakahkarakteristik pengusaha di sekitar Underpass Makamhaji 

koridor Jalan Slamet Riyadi Kartasura? 

2. Bagaimana adaptasi pengusaha di koridor Jalan Slamet Riyadi Kartasura 

terhadap keberadaan Underpass Makamhaji? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari kegiatan penelitian dampak pembangunan underpass 

Makamhaji ini adalah: 

1. Untuk mengetahui karakteristik pengusaha di sekitar Underpass 

Makamhaji koridor Jalan Slamet Riyadi Kartasura 

2. Untuk mengetahui adaptasi pengusaha di koridor Jalan Slamet Riyadi 

Kartasura terhadap keberadaan Underpass Makamhaji 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tentang adaptasi pengusaha di koridor Jalan Slamet 

Riyadi Kartasura terhadap keberadaan Underpass Makamhaji, diharapkan 

dapat memberikan manfaat berupa: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi kepentingan akademis, hasil penelitian ini dapat diajadikan 

sumbangan informasi tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan 

wawasan keilmuan khususnya tentang adaptasi masyarakat terhadap 

kebijakan pembangunan. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbanganpemikiran dalam 

implementasi proyek pembangunan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk 

merumuskan rencana penanggulangan dampak sosial ekonomi suatu 

kebijakan pembangunan. 

b. Hasil penelitian ini memberikan deskripsi mengenai hambatan dan 

solusi dalam proses pembangunan  

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kepadaPemerintah Kabupaten Sukoharjo mengenai perencanaan, 

proses, dan evaluasi guna pendekatan kepada warga Makamhaji untuk 

menerima adanya underpass di Makamhaji.  

 

1.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Azizah, dkk (2017) meneliti “Bentuk Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi 

Masyarakat Petani Pasca PembangunanWaduk Jatigede.” Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa strategi adaptasi sosial ekonomi yang dilakukan oleh 

OTD masyarakat petani terdiri dari 3 strategi adaptasi sosialekonomi, 

diantaranya yaitu strategi aktif, strategipasif dan strategi jaringan sosial. 

Strategi aktif  bertujuan untuk menambah pendapatan. Tindakan strategi yang 

dilakukan yaitu tetap berprofesisebagai petani, melakukan peralihan 

pekerjaan(Nelayan Ikan di Waduk, berjualan opak, Buruhbangunan, dan 
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Tukang Ojeg), melakukandiversifikasi pekerjaan, melakukan migrasi 

serkuler,serta mendorong istri dan anak untuk ikut bekerjamencari nafkah. 

Bentuk strategi yang kedua yaitu strategi pasif bertujuan untuk 

melakukanpengehematan biaya pengeluaran. Tindakan strategiyang dilakukan 

yaitu melakukan pengurangan biayayang terkonsentrasikan pada biaya 

pangan, sandang,dan biaya pendidikan. Sedangkan, bentuk strategiadaptasi 

sosial ekonomi yang terakhir yaitu strategijaringan sosial. Strategi jaringan 

sosial dilakukandengan cara memanfaatkan akses sosial baik formalmaupun 

informal. Tindakan strategi yang dilakukanyaitu dengan memanfaatkan 

Program kemiskinan,meminjam uang ke kerabat/tetanga, serta mengutangke 

warung.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Azizah dkk adalah terletak 

pada objek pembangunan yang berdampak yaitu waduk, sementara penelitian 

ini menganalisis adaptasi masyarakat pengusaha terhadap underpass. 

Nurhayati, dkk (2017) meneliti “Strategi Adaptasi Pedagang Pasar Johar 

Semarang Dalam Mempertahankan Kelangsungan Usaha Pasca 

KebakaranTahun 2015.”  Hasil penelitian menunjukan, bahwa: (1) Pedagang 

beradaptasi dengan lingkungan baru dimana terdapat kondisi keterbatasan dan 

adanya pasar darurat dan relokasi pasarsementara, (2) Strategi adaptasi yang 

dilakukan pedagang pasca kebakaran, pedagang melakukanadaptasi yang 

merupakan proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Hambatan 

yang terjadi pasca kebakaran seperti keterbatasan modal dan lahan, (3) Dalam 

pemilihan strategi adaptasi pedagang dipengaruhi faktor internal yaitu lokasi, 

biaya dan persiapan: faktor eksternalyaitu bantuan pemerintah dan keinginan 

pembeli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nurhayati dkk adalah 

terletak pada objek pembangunan yang berdampak yaitu pembangunan pasar 

pasca kebakaran, sementara penelitian ini menganalisis adaptasi masyarakat 

pengusaha terhadap underpass. 

Utami (2013) meneliti “Dampak Implementasi Kebijakan Pembangunan 

Underpass Makamhaji Kabupaten Sukoharjo.” Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa dampak implementasi kebijakan pembangunan 

underpass Makamhaji pada aspek pendapatan dan keragaman mata 
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pencaharian masyarakat mengalami penurunan dan perubahan mata 

pencaharian. Dampak lingkungan yang terjadi adalah polusi udara, suara dan 

terganggunya ketersediaan air bersih. Selain itu, terdapat kerusakan fisik dari 

rumah warga dan menurunnya harga tanah maupun bangunan di sekitar lokasi. 

Pada aspek interaksi sosial masyarakat dampak yang terjadi berupa konflik 

antar masyarakat, transportasi dan akses jalan yang minim. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Utami adalah terletak pada variabel yang 

diteliti yaitu dampak kebijakan pembangunan underpass, sementara penelitian 

ini menganalisis adaptasi masyarakat pengusaha terhadap underpass. 

Muhammad, dkk (2015) meneliti “Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi 

Pembangunan Flyover Jombor di Kabupaten Sleman.”Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya dampak sosial yang terjadi di antaranya terputusnya 

akses warga di Jombor Lor untuk sisi barat dan timur karena saat ini terhalang 

oleh flyover sehingga interaksi warga menjadi berkurang. Dampak ekonomi 

adalah semakin meredupnya usaha dagang di sekitar flyover. Strategi untuk 

menyelesaikan permasalahan yaitu mengadakan musyawarah, pembuatan 

jembatan penyeberangan, penyediaan lahan pengganti, penegasan dalam 

pemberlakuan AMDAL. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Muhammad, dkk adalah terletak pada variabel yang diteliti yaitu dampak 

sosial ekonomi pembangunan flyover, sementara penelitian ini menganalisis 

adaptasi masyarakat pengusaha terhadap underpass. 

Penelitian Kaputra dan Usman (2017) tentang “Usaha Adaptasi 

Masyarakat JawaDalam Pembangunan Bandara Kualanamu” menyimpulkan 

bahwa masyarakat Jawa terancam tergusur dari pemukiman sehingga 

membuat mereka berupaya mencaricara, sebagai bentuk strategi adaptasi, 

untuk menyelamatkan pemukiman dan lahan pertanian.Mendapatkan 

dukungan materil, moril dan intelektual, merupakan strategi perjuangan 

yangdilakukan dengan damai, dan memperjuangkanrelokasi. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Kaputra dan Usman adalah terletak pada objek 

pembangunan yang berdampak yaitu bandara, sementara penelitian ini 

menganalisis adaptasi masyarakat pengusaha terhadap underpass. 
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Prapti, dkk (2015) meneliti “Analisis Dampak Pembangunan 

Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota 

Semarang. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap 

seluruh data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel infrastruktur jalan  

terhadap manfaat ekonomi (Y1), manfaat sosial (Y2), dan biaya sosial (Y3) 

dapat diterima; Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel manfaat 

ekonomi (Y2) terhadap biaya sosial (Y3) dapat diterima. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian Prapti, dkk adalah terletak pada variabel yang diteliti 

yaitu dampak pembangunan infastruktur jalan, sementara penelitian ini 

menganalisis adaptasi masyarakat pengusaha terhadap underpass. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

1.6.1 Pembangunan 

Menurut Meier (2015), “Pembangunan didefiniskan 

sebagaisebuah proses untuk meningkatkan pendapatan per kapita riil 

dalam jangkapanjang dengan mendasarkan pada tujuan untuk 

mengurangi jumlah angka gariskemiskinan absolut dan tingkat 

kesenjangan pendapatan.” Pembangunanberarti adanya pertumbuhan 

dan perubahan.Adanya proses pembangunan ekonomi dapat 

ditunjukkan dari meningkatnyakinerja faktor produksi dan teknik 

produksi yang lebih baik. Juga dapatditunjukkan dari pembangunan 

kelembagaan serta perubahan mental dan nilaikelembagaan. 

Adisasmita (2012) bahwapembangunan merupakan perubahan 

susunan dan pola masyarakat yang akanmerangsang lapisan-lapisan 

masyarakat dan dengan adanya teknologi makapertumbuhan ekonomi 

akan semakin pesat.  Adanya pembangunan ini maka akan terjadi 

perubahan kondisi ekonomidan sosial masyarakat. Siagian (2004) 

menyatakan pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaianusaha 

pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukansecara 

sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menujumodernitas 
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dalam rangka pembinaan bangsa.Pembangunan pada hakekatnya 

adalah proses perubahansecara terus-menerus yang menuju ke arah 

perbaikan cita-cita yangingin dicapai oleh suatu bangsa, atau 

pembangunan ekonomi suatubangsa ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup rakyat.  

Todaro (1994)menyatakan bahwa pembangunan secara 

tradisionalmengandung pengertian kapasitas perekonomian 

nasional,yang kondisi perekonomian awalnya kurang lebih 

beradadalam keadaan statis untuk jangka waktu yang lama, 

untukmenghasilkan dan mempertahankan tingkat kenaikan 

produknasional. Pentingnya pembangunan pada negara-negara 

berkembang karena kondisinya sangat memprihatinkan,terutama 

kemiskinan dan ketidakberdayaan. Todaro (1994),juga mengatakan 

bahwa pembangunan merupakan suatuperubahan mendasar atas 

struktur sosial, sikap-sikapmasyarakat, dan institusi-institusi nasional, 

di samping tetapmengejar pertumbuhan ekonomi, mengatasi 

ketimpanganpendapatan serta pengentasan kemiskinan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan 

dan perubahan yangberencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu 

bangsa, negara danpemerintah, menuju modernitas dalam rangka 

pembinaan bangsa. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke 

arah yang lebih baikmelalui upaya yang dilakukan secara terencana. 

Menurut Todaro (1994), tujuan pembangunan adalah: 

a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi dari barang 

kebutuhanpokok (basic life-sustaining goods), yakni, pangan, 

pakaian, kesehatan dan perlindungan. 

b. Meningkatkan taraf hidup (level of living), termasuk peningkatan 

pendapatan,ketersediaan lapangan pekerjaan, pendidikan yang 

lebih baik dan perhatianyang besar terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan (self-esteem). 
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c. Memperluas jangkauan ketersediaan kebutuhan individu dan 

masyarakatmelalui perbaikan dalam pola kerja dan menghindarkan 

masyarakat daritekanan dan kesengsaraan hidup. 

 

1.6.2 Dampak Pembangunan 

Soemarwoto (2014) menyatakan “Dampak adalah suatu 

perubahan yang terjadi sebagai akibatdari suatu aktifitas.” Dampak 

berartipengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik itu positif 

maupunnegatif. Secara umum dampak juga dapat diartikan sebagai 

akibat atauefek dari suatu hal atau kejadian baik yang disengaja 

maupun tidakdisengaja. Menurut Undang-ndang Lingkungan Hidup 

Nomor 23 Tahun 1997, dijelaskanbahwa dampak adalah perubahan 

lingkungan disebabkan oleh suatu kegiatan. Dalampenjelasannya, 

disebutkan bahwa suatu usaha atau investasi dalam 

kegiatanpembangunan memiliki kemampuan potensial menimbulkan 

dampak terhadaplingkungan. 

Yuli (2006) menjelaskan bahwa dampak dari 

suatupembangunan tidak terlepas dari dampak yang bersifat primer 

dan bersifat sekunder.Adapun dampak yang bersifat primer 

menyangkut perubahan yang disebabkan secaralangsung oleh suatu 

kegiatan pembangunan seperti perubahan lingkungan. 

Sedangkandampak yang bersifat sekunder merupakan kelanjutan dari 

dampak yang bersifatprimer yang telah terjadi. Dampak sekunder 

merupakan dampaktidak langsung dari adanya dampak yang bersifat 

primer akibat adanya perubahanlingkungan. Sedangkan dari 

perkembangan dampak pembangunan tersebut akanmelahirkan 

dampak positif yang memberikan keuntungan atau dampak 

negatifmerupakan bentuk yang menimbulkan kerugian bagi manusia 

dan makhluk hiduplainnya. 

Menurut Salim (1990)mengatakan bahwa pembangunan 

berkelanjutan dapat berdampak positif maupunnegatif. Dampak positif 
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dari pembangunan adalah dapat meningkatkan kualitashidup yang 

terdiri dari meningkatnya kualitas fisik, turunnya angka kematian, 

danmeningkatkan kesejahteraan. Sedangkan dampak negatif dari 

pembangunan yaituberkurangnya sumber daya, pencemaran 

lingkungan, dan redistribusi penduduk. 

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pembangunan memiliki 

dampak positif dan negatif.Dampak berkelanjutan menurut Salim 

(1990), yaitu: 

1. Dampak positif dari pembangunan yaitu: 

a. Meningkatkan kualitas hidup 

Kualitas hidup sebagai persepsi individu mengenai posisi 

mereka dalam kehidupan dilihat dari konteks budaya dan 

sistem dimana mereka tinggal serta hubungannya dengan 

tujuan, harapan, standar, hal-hal lain yang menjadi perhatian 

individu. Adanya pembangunan maka kualitas yang dimiliki 

mereka dapat lebih meningkat karena adanya pembangunan. 

Contohnya ketika masyarakat yang ada di pedesaan dahulu 

susah untuk pergi ke kota tetapi setelah adanya pembangunan 

seperti jalan tol atau jalan raya maka masyarakat dapat pergi 

dengan lebih mudah. 

b. Turunnya angka kematian 

Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda 

kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat 

setelah kelahiran hidup. Jadi dengan adanya pembangunan, 

dampak positif yang di rasakan adalah menurunnya angka 

kematian karena sarana dan prasarana dari adanya 

pembangunan. Seperti pembangunan rumah sakit dan 

pembangunan tempat pembuangan sampah sehingga 

lingkungan menjadi lebih bersih. 

c. Meningkatkan kesejahteraan 
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Kesejahteraan adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya 

dalam keadaan makmur dalam keadaan sehat, dan damai 

sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut 

memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. 

Seperti halnya meningkatkan kualitas hidup, maka dampak 

positif dari adanya pembangunan adalah meningkatnya 

kesejahteraan yang dirasakan oleh manusia karena sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan masyarakat tersedia. 

2. Dampak negatif dari pembangunan yaitu: 

a. Berkurangnya sumber daya 

Sumber daya yang berkurang yang dimaksud adalah sumber 

daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang 

terkandung atau terdapat di alam. Dampak dari adanya 

pembangunan diantaranya adalah sumber daya berkurang 

karena dalam setiap pembangunan pasti akan ada daerah yang 

digusur atau terbongkar. Seperti penebangan hutan untuk 

pembangunan jalan. 

b. Pencemaran lingkungan 

Pencemaran lingkungan adalah “masuknya limbah 

hasilkegiatan manusia kedalam suatu wilayah tertentu sehingga 

kualitas lingkungan wilayah tersebut menjadi berubah tidak 

sesuai lagi dengan peruntukannya. Adanya pembangunan bisa 

terjadi pencemaran lingkungan dari hasil pembangunan yang 

dilakukan. Seperti contoh pembangunan jalan yang dapat 

mengakibatkan polusi udara karena debu dari hasil perataan 

jalan dan polusi suara karena kerasnya suara mesin-mesin 

dalam membuat jalan yang membuat masyarakat sekitarnya 

terganggu 

Menurut Soemarwoto (2011), untuk dapat melihat dan 

menjelaskan bahwasuatu dampak atau perubahan telah terjadi pada 

suatu kawasan, maka kita harusmempunyai bahan perbandingan 
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sebagai bahan acuan. Salah satu bahan yang dapatmenjadi acuan 

adalah “keadaan sebelum terjadi perubahan”. Ada dua batasan 

pentingbagi kita dalam menganalisis terjadinya dampak, yaitu: 

1. Dampak suatu aktivitas terhadap lingkungan adalah perbedaan 

antara aspeklingkungan sebelum aktivitas terjadi dengan yang 

aspek lingkungan setelahadanya aktivitas tersebut. 

2. Dampak aktivitas terhadap lingkungan adalah perbedaan antara 

aspek lingkungantanpa adanya aktivitas dengan aspek lingkungan 

yang diperkirakan terjadi setelahadanya aktivitas. 

Untukmengetahui konsep dampak yang sehubungan dengan 

judul penelitian ini, makadampak yang diperkirakan terjadi di lokasi 

penelitian adalah sebelum dibangun underpass Makamhaji masih 

banyak terdapat banyak usaha oleh masyarakat di sekitar lokasi 

tersebut, setelah ada underpassterjadi perubahan lingkungan seiring 

dengansemakin berkurangnya jumlah pengunjung dan sebagian jalan 

telah hilang.Perubahan lingkungan yang terjadi telah berdampak 

lebihlanjut terhadap perkembangan usaha masyarakat yang ditandai 

dengan terjadinya perubahanaspek sosial ekonomi, yaitu pertama, 

terjadinya konflik pemanfaatan lahan; kedua,terjadinya perubahan 

lokasi lahan penangkapan; ketiga, perubahan penggunaanfasilitas 

dalam bekerja, terjadinya perubahan jumlah perolehanhasil-hasil laut; 

keenam, perubahan jumlah perolehan penghasilan; ketujuh, 

terjadinyaperubahan status pekerjaan dan alih profesi di lokasi 

penelitian. 

 

1.6.3 Konsep Tata Ruang 

Konsep ruang menurut Kodaoatie (2003), adalah wadah yang 

meliputiruang daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan 

wilayah, tempat manusia danmakhluk hidup lainnya hidup dan 

melakukan kegiatan serta memeliharakelangsungan hidupnya. 

Sedangkan tata ruang adalah wujud struktural dan polapemanfaatan 
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ruang, baik direncanakan maupun tidak. Sedangkan rencana tata 

ruangadalah hasil perencanaan tata ruang. 

Konsep perencanaan penataan ruang di Indonesia ditetapkan 

melalui UU No.26Tahun 2007 yang isinya memberi petunjuk tentang 

metode mewujudkan tata ruangyang terencana, yaitu dengan 

memperhatikan keadaan lingkungan alam, sosial danekonomi interaksi 

antar lingkungan tahapan dan pengelolaan pembangunan 

sertapembinaan kemampuan kelembagaan dan SDM yang ada dan 

tersedia dengan selaluberdasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan 

dimanfaatkan sebesar-besarnyauntuk kemakmuran rakyat, pelestarian 

lingkungan hidup diarahkan untuk mendukungpertahanan keamanan. 

Kemudian diikuti dengan penetapan berbagai PeraturanPemerintah 

(PP) untuk landasan operasionalnya. 

Trisutomo (2008) menyatakan penataan ruang merupakan suatu 

proses yangkontinyu dan berurutan yang diawali dengan tahap 

sosialisasi, penyelidikan lapanganhingga ke tahap pengendalian 

pemanfaatan rencana. Penataan ruang merupakanbentuk rencana yang 

berfungsi sebagai rujukan dalam pengelolaan kota yangdilakukan 

secara terorganisir dan terpadu oleh semua pihak yang ada dalam 

satuwilayah baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Oleh karena 

itu rencana tataruang harus dinamis, dan disosialisasikan kepada 

stakeholders. 

Yunus (2002) menyatakan dalam pelakasanaanya, rencana 

struktur tataruang sering mengalami perubahan fungsi lahan/ruang. Hal 

ini karena polapenggunaan lahan kota sendiri tidak statis sifatnya, 

karena terdapat kekuatankekuatan dinamis yang mempengaruhi pola 

penggunaan lahan kota sepertipenambahan dan pengurangan fungsi-

fungsi infrastruktur, jumlah dan strukturpenduduk, perubahan nilai-

nilai kehidupan dari waktu ke waktu telah menjadikankota bersifat 

dinamis dalam artian selalu berubah. 
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Rencana tata ruang merupakan upaya untuk secara rasional 

mengaturpemanfaatan dan penggunaan sumber daya yang ada dengan 

memperhatikan segaladan limitasnya secara efisien dan efektif. 

Perencanaan tata ruang harus dimulaidengan suatu pengenalan sebagai 

bagian ruang mengenai bagian yang mungkindikembangkan dengan 

berbagai konsukuensi dan bagian yang tidak mungkindikembangkan 

karena merupakan limitas mutlak yang akan berkonsekuensi luassecara 

sosial, ekonomi maupun fisis apabila dikembangkan. 

Perencanaan tata ruang merupakan perumusan dalam 

penggunaan ruang yangsecara optimal harus berorientasi konservasi 

sehingga dapat berfungsi sebagai alatyang dapat digunakan bagi upaya 

pengelolaan lingkungan disamping digunakansebagai alat untuk 

mengarahkan dinamika pertumbuhan kota agar dapat mencapaisuatu 

bentuk kota yang diinginkan.Sedangkan Budiharjo (1997), 

menjelaskan konsep tata ruang kotaberkelanjutan adalah pengaturan 

penggunaan ruang perkotaan secara lebih efisien dantidak 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penataan ruang 

tata kotaharus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat yang 

didasarkan pola kemitraandalam pembangunan yang menjamin 

kemakmuran bagi semua orang, bukan menjadialat untuk memudahkan 

kemiskinan tetapi justru membangun kesejahteraan bagisemua orang. 

Sembiring dan Husbani (2009), dalam tata ruang jugatelah diatur 

mengenai hak bagi setiap orang berhak untuk: pertama, menikmati 

danmemanfaat ruang, termasuk melakukan pertambahan nilai ruang 

sebagai akibatpenataan ruang; kedua, mengetahui rencana tata ruang; 

ketiga, berperan serta dalampenyusunan rencana tata ruang, 

pemanfaatan tata ruang, serta pengendalianpemanfaatan ruang, dan ; 

keempat, memperoleh pergantian yang layak atas aspekyang 

dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang 

sesuaidengan rencana tata ruang. Sedangkan dalam hal kewajiban, 
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setiap orang wajibberperan serta dalam pemeliharaan kualitas ruang 

dan menaati rencana tata ruangyang telah ditetapkan. 

Perencanaan struktur tata ruang di sekitar Jalan Slamet Riyadi 

Kartasura yang dalam pelaksanaannyatelah mengalami perubahan 

fungsi lahan/ruang, yaitu perubahan lahan yang tadinyadimanfaatkan 

sebagai jalan telahberubah fungsi akibat adanya pembangunan 

underpass Makamhaji yang rencananya akandijadikan sebagai jalan 

akses utama menuju kawasan Kota Solo. Penggunaan ruang dilakukan 

se-optimal mungkin dan berorientasi produksi serta konservasi bagi 

kelestarian lingkungan sehingga perubahan fungsi lahan/ruang tidak 

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. 

 

1.6.4 Pengertian Underpass 

Menurut Mifflin (2009), underpass merupakan sebuah bagian di 

bawah sesuatu, terutamabagian jalan yang lewat di bawah jalan lain 

atau rel kereta api. Pembangunan underpass diatur dalam 

beberapaperaturan pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian 

Perhubungan RI.Prasetyo & Sulardi dalam Risa, dkk (2018) 

menyatakan underpass adalah jalan melintang di bawah jalanlain atau 

persilangan tidak sebidang dengan membuatterowongan di bawah 

muka tanah. Konstruksi underpassberupa suatu galian dengan 

strukturpenahan tanah sistem box underpass, yaitu sebuah panel 

terowongan denganukuran tertentu sebagai tempat lewatnya 

kendaraan. 

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembangunanunderpass 

seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri PerhubunganNo. 36 

Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atauPersinggungan antara Jalur 

Kereta Api dengan Bangunan Lain Pasal 8yaitu: 

a. Untuk konstruksi bangunan minimal 80 centimeter dibawah kepala 

relatau dihitung sesuai dengan konstruksi jalan rel kecuali untuk 
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pipa dan kabel minimal 150 centimeter dibawah permukaan tanah 

(subgrade); 

b. Untuk bangunan pipa dan kabel penanaman dimulai minimal 10 

meter dari sisi terluar jalur rel kereta api; 

c. Dilengkapi dengan pengaman; dan 

d. Memberi tanda kepemilikan. 

Selain itu, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 

KM53 Tahun 2000 Tentang Perpotongan aan/atau Persinggungan 

aAntaraJalur Kereta Api dengan Bangunan Lain tepatnya Pasal 8 ayat 

3disebutkan bahwasannya jalan di bawah jalur kereta api (underpass) 

harusmemenuhi persyaratan sebagai beikut: 

a. Konstruksi harus memenuhi persyaratan teknis jalan; 

b. Jarak permukaan jalan dibawah jalur kereta api, minimal 5 meter 

dihitung dari permukaan jalan sampai gelagar jembatan kereta api 

paling bawah; 

c. Letak sisi teratas konstruksi underpass minimal 1 meter dibawah 

kepalarel; 

d. Pembangunan lintas di bawah jalur kereta api diperhitungkan 

ruangbebas untuk mengantisipasi rencana pembangunan jalur 

ganda keretaapi. 

Menurut Wiyanti (2011), pada dasarnyapembangunan underpass 

dilakukan melalui beberapa tahapan pekerjaan.Tahapan-tahapan 

tersebut adalah pekerjaan persiapan, pekerjaanpenyanggaan, 

pemasangan rel bendel, pemsangan H-Beam, dan pekerjaanstruktur 

(underpass). penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebutadalah: 

1) Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan persiapan dalam pembangunan underpass antara lain 

membuat direksi keet, gudang dan los kerja, serta pembuatan 

papannama proyek. Direksi keet meliputi pengadaan perlengkapan 

danpenerangan. Selanjutnya pekerjaan pengukuran dan 
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pemasangan patok dilanjutkan pembersihan. Pekerjaan persiapan 

yang lain adalah administrasi dan dokumentasi. 

2) Pekerjaan Penyanggaan 

Pekerjaan Penyanggaan merupakan pekerjaan yang memerlukan 

kecepatan. Pekerjaan ini melibatkan tenaga yang banyak dan harus 

diawasi oleh pihak terkait serta diperlukan alat dan bahan yang 

memadai. Peralatan yang digunakan antara lain mesin liyers, 

dongkrak pal, excavator dan alat bantu lainnya. Sedangkan bahan 

yang dibutuhkan adalah H beam, perancah, plat, bantalan kayu 

bekas, rel bendel, kawat baja, plat bendel, dan bahan pendukung 

lainnya. Untuk penempatan penyangga dilakukan galian yang 

disesuaikan dengan jumlah penyangga yang dipakai. Sisi kanan 

dan kiri galian dipasang rel pancang yang bertujuan untuk penahan 

tanah. 

3) Pemasangan Rel Bendel 

Rel bendel dipasang dengan posisi bolak balik sebanyak 3 rel dan 

untuk sisi dalam digunakan 5 rel dipasang selang seling, 

ditumpangi dengan bantalan kayu bekas untuk pegangan rel 

bendel. 

4) Pemasangan H-Beam 

Pemasangan H-Beam dilakukan setelah persiapan H-Beam arah 

melintang track telah terpasang dan pemasangannya menggunakan 

bantuan alat liyers. Bantalan gambangan yang telah terpasang 

dilepas satu persatu untuk memasukkan H-Beam yang telah 

dibentuk diluar area. Setelah bantalan gambangan selesai diambil 

baru dilakukan proses pemasukan H-Beam arah memanjang track 

dengan menggunakan alat bantu tarik liyers atau alat bantu crane. 

Kereta yang melewati area penyanggaan menggunakan kecepatan 

yang telah disyaratkan agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. 

5) Pekerjaan Struktur (Underpass) 
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Pekerjaan sruktur underpass meliputi Pekerjaan Galian Tanah. 

Pekerjaan galian bisa dikerjakan secara manual atau menggunakan 

alat berat. Sebelum dilakukan penggalian dibuat proteksi keliling 

dengan pancang rel dan turap untuk menghindari longsor. Tanah 

galian sebagian digunakan untuk mengurug kembali dan sisanya 

dibuang dari lokasi pekerjaan. Pekerjaan galian biasanya 

bersamaan dengan pembuatan akses jalan. Setelah pekerjaan tanah 

sesuai dengan elevasi yang ditentukan, di laksanakan pemasangan 

batu kosong yang diteruskan dengan lantai kerja menggunakan 

beton mutu K 175. Beton yang digunakan bisa menggunakan ready 

mix ataupun set mix. Pekerjaan Pembesian dilakukan setelah Lean 

Concrete sudah dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan pekerjaan 

bekisting dan pengecoran.  

6) Pekerjaan timbunanSelanjutnya, adalah pekerjaan timbunan. Untuk 

pekerjaan timbunan digunakan material tanah dan Sirtu dengan 

menggunakan alat berat.  

7) Pekerjaaan pembongkaran penyangga 

Setelah proses penimbunan dilanjutkan dengan pembesian plat 

injak dan pengecoran, tahap selanjutnya adalah pekerjaan 

pembongkaran penyangga. Pembongkaran penyangga dilakukan 

setelah umur beton underpass telah memenuh syarat. Sebelum 

melakukan pembongkaran perlu dipersiapan karung karung ballas 

untuk mengisi ruang ruang kosong setelah H Beam Lepas. 

Pembongkaran ini dilakukan dengan melepas gambangan dan 

HBeam menggunakan alat bantu tarik liyers, dilanjutkan dengan 

pengisian ballas yang telah disiapkan sampai semuanya terpenuhi.  

Untuk melakukan pekerjaan ini juga dibutuhkan tenaga yang 

cukup banyak agar tidak mengganggu perjalanan Kereta Api. 

Selanjutnya adalah pekerjaan sipil. Pekerjaan sipil ini meliputi 

pembuatan box curvert untuk jalan, talud penahan tanah dan saluran-

saluran pembuangan air, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan 
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pengaspalan. Untuk pengaspalan dapat digunakan hot mix atau dengan 

manual. Proses selanjutnya adalah pembersihan lokasi pekerjaan dan 

pembongkaran direksi keet. Pekerjaan ini termasuk demobilisasi alat 

dan tenaga. 

 

 

 

1.6.5 Perkembangan Usaha 

Menurut Suliyanto (2010) “usaha atau bisnis dalam arti luas 

seringdidefenisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan 

dan dijalankanoleh perorangan atau kelompok secara teratur dengan 

cara menciptakan,memasarkan barang maupun jasa, baik dengan 

tujuan mencari keuntunganmaupun tidak bertujuan mencari 

keuntungan.” Usaha/bisnis merupakan suatu organisasi yang menjual 

barangatau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan 

atau laba.  

Haryadi, dkk (2008) menyatakan dinamika perkembangan 

usaha merujuk pada proses (tahapan)perkembangan suatu unit usaha 

atau kelompok usaha kecil dari prosesperintisan (pendirian) sampai 

menjadi kondisi seperti yang terakhirdiamati. Bisa terjadi suatu unit 

usaha memasuki tahap berkembangatau mencapai tahap akumulasi 

modal. Kategorisasi usaha ke dalamtahapan perkembangan didasarkan 

pada karakter umum usaha kecilusaha kecil yang ada di Indonesia 

yang teramati melalui pengalamanpenelitian di lapangan. 

Tahap perkembangan usahakecil dapat dikelompokkan menjadi 

tiga jenis yakni usaha tahaprintisan, tahap berkembang, dan tahap 

akumulasi modal. Pembedaanitu didasarkan pada jumlah tenaga kerja 

dan jenis pekerja (pekerjakeluarga atau buruh upahan) yang 

digunakan, orientasi pasar,kemampuan menembus pasar, tingkat 

keterampilan, strategipengamanan bahan baku, respons dan adopsi 
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terhadap teknologi,volume produksi, kualitas produksi, pola/proses 

produksi danorganisasi (Haryadi, dkk, 2008). 

Sholeh (2008), tingkat keberhasilan dan perkembangan 

perusahaan kecil dapat dilihatdari peningkatan omset penjualan. Tolok 

ukur perkembangan usahaharuslah merupakan parameter yang dapat 

diukur sehingga tidakbersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang 

sulit untuk dapatdipertanggungjawabkan. Semakin konkrit tolok ukur 

itu semakinmudah bagi semua pihak untuk memahami serta 

membenarkan atasdiraihnya keberhasilan tersebut. Indikator yang 

dapat digunakan untuk mengukur perkembangan usaha adalah: omset 

penjualan, jumlah tenaga kerja, dan jumlah pelanggan. 

a. Peningkatan omset penjualan 

Menurut Chandra (2010) “Perkembangan usaha merupakan suatu 

keadaantejadinya peningkatan omset penjualan.Perkembangan 

usaha adalah suatu bentuk usaha kepadausaha itu sendiri agar dapat 

berkembang menjadi lebih baik lagi danagar mencapai pada satu 

titik atau puncak menuju kesuksesan.” Perkembangan usaha 

dilakukan oleh usaha yang sudah mulaiterproses dan terlihat ada 

kemungkinan untuk lebih maju lagi.  

b. Pertumbuhan tenaga kerja 

Tahap perkembangan usaha didasarkan pada jumlah tenaga kerja 

dan jenis pekerja (pekerja keluarga atau buruh upahan) yang 

digunakan, orientasi pasar, kemampuan menembus pasar, tingkat 

keterampilan, strategi pengamanan bahan baku, respons dan adopsi 

terhadap teknologi, volume produksi, kualitas produksi, 

pola/proses produksi dan organisasi (Haryadi, dkk, 2008). 

c. Pertumbuhan pelanggan  

Pertumbuhan memberikan tekanan pada sumber daya keuangan, 

sumber daya manusia, manajemen pekerja, dan waktu pengusaha. 

Pengusaha harus bisa menjawab pertanyaan dari berapa besar 

proporsi dari tenaga kerja yang harus bekerja permanen dan berapa 
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besar proporsi yang bekerja paruh waktu, juga harus siap memecat 

tenaga kerja yang tidak kompeten untuk mempertahankan usaha 

(Widayanti, 2009) 

Indikator perkembangan usaha ini sesuai dengan pendapat 

Sartono (2011) bahwa pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan 

melihat pertumbuhanpenjualannya. Pengukuran ini hanya dapat 

melihat pertumbuhan perusahaan dariaspek pemasaran perusahaan 

saja. Pengukuran yang lain adalah dengan melihatpertumbuhan laba 

operasi perusahaan. Pengukuran berikutnya adalah denganmengukur 

pertumbuhan laba bersih, dimana inputnya pertumbuhan laba bersih 

iniadalah modal, sedangkan outputnya adalah laba. Pengukuran 

pertumbuhanperusahaan yang terakhir adalah melalui pengukuran 

pertumbuhan modal sendiri. 

 

1.6.6 Teori Adaptasi 

Teori adaptasi dilakukan untuk mengamati strategi pengusaha 

kecil beradaptasi terhadap aspekaspek eksternal yang 

menjadipenghambat dan atau pendorong perkembangan usahanya. 

Anoraga (2014) menyatakan adaptasi adalah penyesuaian yang 

dilakukan individu terhadap pengaruh lingkungan eksternal. Menurut 

Walgito (2012) adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi 

dapatmenanggapi perubahan intern dan ekstern.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa adaptasi 

adalah proses penyesuai diritehadap perubahan lingkungan dengan 

memamfaatkan sumber-sumber yang terbatas agar dapatmenyesuaikan 

diri dengan situasi yangberubah. Adaptasi adalah penyesuaian dan 

upaya bertahan para pedagang dengan tempatdan lingkungan yang 

baru. 

Cara yang ditempuh individuuntuk beradaptasi berbeda-beda 

tergantung situasi sosial. Pengertian adaptasisosial yang dikemukakan 

Soekanto (2000),adaptasi sosial yaitu proses perubahan 
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untukpenyesuaian dengan situasi yang berubah.Upaya-upaya 

penyesuaian tersebut merupakanimplementasi konsep adaptasi sosial 

dariSoekanto (2000 : 34) yaitu memanfaatkansumber-sumber yang 

terbatas untuk kepentinganlingkungan atau sistem dagangnya. 

Strategi adaptasiatau coping strategies dilakukan sebagai 

upayauntuk menyelesaikan berbagai macam masalahhidup yakni 

dengan memanfaatkan kemampuansegenap anggota keluarga dalam 

mengelola sumberdaya yang dimiliki (Suharto, 2009). 

SedangkanScones (2001) mengatakan bahwa strategi 

adaptasimerupakan suatu kombinasi tindakan-tindakan yangdilakukan 

oleh rumah tangga untuk mencapaikesejahteraan menjadi lebih baik 

lagi. Kegiatantersebut dilakukan dengan cara-cara 

memanfaatkanberbagai aset, pilihan aset untuk investasi 

sertabagaimana rumah tangga mempertahankan aset dan 

pendapatannya. 

Menurut Haryadi, dkk (2008), dalam hal pemasaran, tujuan dan 

orientasi pasar sangat penting bagiperkembangan suatu usaha. Tujuan 

dan orientasi pasar akanmenentukan pilihanpilihan strategi adaptasi 

yang akan diambil dalammengatasi kendalakendala yang dihadapi. 

Kreativitas dan inovasi perlu dilakukan agar tidak 

kehilangankonsumen dan keuntungan. Dari sudut pandang lain 

kemampuanuntuk selalu kreatif dan inovatif juga bisa dilihat sebagai 

strategiadaptasi pengusaha kecil. Langkah paling tepat untuk usaha 

pada tahap berkembang dan rintisan adalahmempertajam kemampuan 

mereka beradaptasi, berkreasi, dan berinovasi terhadap produk. 

 

1.6.7 Teori Lokasi Usaha 

Menurut Swastha (2002), “Lokasi atau tempat usaha adalah 

tempat dimanasuatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan. Faktor 

penting dalampengembangan suatu usaha adalah letak lokasi terhadap 

daerah perkotaan,cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi ke tujuan. 
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Sedangkan lokasimenurut Lupiyoadi (2009), berhubungan dengan di 

mana pedagang harusbermarkas dan melakukan operasi atau 

kegiatannya. 

Menurut Kotler (2008) salah satu kunci menuju sukses adalah 

lokasi,lokasi dimulai dengan memilih komunitas. Tempat atau lokasi 

yang baikmerupakan keputusan yang penting dengan alasan sebagai 

berikut: 

a. Tempat merupakan komitmen sumber daya jangka panjang yang 

dapatmengurangi fleksibilitas masa depan usaha. 

b. Lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan di masa depan. Area 

yangdipilih haruslah mampu untuk tumbuh dari segi ekonomi 

sehingga iadapat mempertahankan kelangsungan hidup usaha. 

c. Lingkungan setempat dapat saja berubah setiap waktu, jika nilai 

lokasimemburuk, maka lokasi usaha harus dipindahkan atau 

ditutup. 

Berdasarkan penjelasan diatas lokasi atau tempat usaha adalah 

dimanapedagang harus beroperasi untuk menjual barang dagangannya 

denganmempertimbangkan pangsa pasarnya. Lokasi usaha yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu toko, ruko, atau pun pedagang 

kaki lima yang berada disepanjang jalan Slamet Riyadi Kartasura yang 

terkena dampak pembangunan underpass Makamhaji.  

Pemilihan lokasi usaha merupakan salah satu keputusan 

bisnisyang harus dibuat secara hati-hati. Penelitian-penelitian 

terdahulumenemukan bahwa lokasi usaha berhubungan dengan 

kesuksesanusaha tersebut. Namun, penelitian-penelitian tersebut 

masihdidominasi oleh pemilihan lokasi di sektor manufaktur, 

industriteknologi tinggi, dan perusahaan besar, dimana pemilihan 

lokasiusaha-usaha tersebut didorong oleh pertimbangan besarnya 

biayatransportasi bahan produksi. 

Berkenaan dengan unsur bauran pemasaran yang keempat 

yaituplace (tempat) dapat diartikan sebagai segala hal yang 
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menunjukanpada berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

membuatproduk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran 

(Kotler, 2008).Lokasi usaha berkaitan dengan upaya menyampaikan 

produk yang tepat ketempatpasar sasaran. Produk yang baik dan 

berkualitas tidak akan banyakartinya apabila yang baik dan berkualitas 

tidak akan benyak artinyaapabila tidak tersedia pada saat dan tempat 

yang diinginkan. Placedalam bauran pemasaran ini adalah lokasi 

usaha, kebanyakan pihakpercaya bahwa keuntungan dari lokasi yang 

baik dapat menjadi suatukelemahan apabila penempatannya salah. 

Lokasi yang baik sangatmempengaruhi biaya dan laba. Faktor lokasi 

yang tepat jugamerupakan cara untuk bersaing dalam usaha menarik 

pelanggan.Lokasi perlu diseleksi karena keberhasilan usaha sangat 

tergantungpada pemilihan lokasi usaha yang tepat.  

Pentingnya pemilihan lokasiusaha juga dikemukakan dalam 

bukunya Kertajaya (2015) bahwaada unsur penting dalam bisnis yaitu 

lokasi. Sebuah usaha yang terletak di jalan utama 

menjadipertimbangan bagi pedagang dikarenakan arus pejalan kaki 

menjadifaktor yang menentukan kelangsungan usaha terutama 

yangberkecimpung dalam sektor informal. Pejalan kaki merupakan 

salahsatu sumber pemasokan yang besar karena kebanyakan dari 

pejalankaki memanfaatkan kehadiran pedagang dan sebaliknya 

pedagangmendapat pendapatan dari pejalan kaki. 

Lokasi usaha memiliki pengaruh yang nyata terhadap 

pilihankonsumen, hal ini dikarenakan konsumen lebih memilih 

membeli didekat tempat tinggalnya, selain faktor dekat dengan tempat 

tinggalnyakonsumen yang melihat segi lokasi usaha diperlukan suatu 

kejeliandan kecermatan dari pedagang agar tepat dalam 

menentukannya.Dalam masalah penentuan lokasi toko pengecer, 

manajer harusberusaha menentukan suatu lokasi yang dapat 

memaksimumkanpenjualan dan labanya, hal ini dimaksudkan untuk 
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memdapatkanlokasi yang strategis yang dapat menarik para konsumen 

dari pesaingnya (Swastha, 2010). 

Harding (2008) menjelaskan beberapa faktor 

yangmempengaruhi pemilihan lokasi yakni lingkungan 

masyarakat,sumber-sumber alam, tenaga kerja, pasar, transport, 

pembangkittenaga, dan tanah untuk ekspansi. Lingkungan masyarakat 

adalahkesediaan dari masyarakat di suatu daerah untuk menerima 

segalakonsekuensi baik konsekuensi positif maupun konsekuensi 

negatifdaripada didirikannya suatu tempat usaha di daerah 

tersebutmerupakan suatu syarat untuk dapat atau tidaknya 

didirikannyausaha tersebut di daerah itu. Besarnya populasi, 

kepadatanpenduduk, dan karakteristik masyarakat menjadi faktor 

dalammempertimbangkan suatu area perdagangan. Basis ekonomi 

yang adaseperti industri daerah setempat, potensi pertumbuhan, 

fluktuasi karenafaktor musiman, dan fasilitas keuangan di daerah 

sekitar juga harusdiperhatikan oleh pemilik dalam memilih lokasi 

usahanya. 

Berdasarkan uraian di atas dapatlah ditegaskan bahwa lokasi 

usahamerupakan hal yang cukup penting dan harus dipertimbangkan 

denganmatang oleh produksen dalam upaya untuk memperoleh 

keuntunganmaupun demi kelangsungan usaha.Lokasi atau tempat 

melakukan usaha sangat besar pengaruhnyaterhadap kelancaran 

penjualan dalam menyampaikan barang dagangandari produsen ke 

konsumen. Lokasi yang strategis sangat menentukankeberhasilan suatu 

usaha dagang namun untuk menentukannya bukanhal mudah apabila di 

tengah laju pembangunan.Pengusaha yang berhasil adalah yang paling 

dapatmenyesuaikan barang dan jasanya dengan permintaan pasar 

secaratepat, oleh karena itu pengusaha harus memperhatikan masalah 

yangberkaitan dengan ketepatan pemilihan lokasi usaha. 

Menurut Yazid (2011) kriteria yang perlu diperhatikan dalam 

memilihlokasi adalah: 



29 
 

1) Karakteristik dan ukuran populasi 

2) Ketersediaan tenaga kerja 

3) Kedekatan dengan sumber produksi 

4) Promosi 

5) Basis ekonomi 

6) Kesesuaian dengan sarana 

7) Situasi persaingan 

8) Kemudahan lokasi toko. 

Fleksibilitas suatu lokasi merupakan ukuran sejauh mana 

suatuusaha jasa dapat bereaksi terhadap situasi ekonomi yang 

berubah.Karena keputusan pemilihan lokasi berkaitan dengan 

komitmenjangka panjang terhadap aspek-aspek yang sifatnya kapital 

intensif,maka suatu penyedia jasa haruslah benar-benar 

mempertimbangkandan menyeleksi lokasi yang responsif terhadap 

perubahan- perubahanekonomi, demografis, budaya, dan persaingan di 

masa mendatang. 

Menurut Tjiptono (2007) pemilihan tempat atau lokasi usahajasa 

memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa 

faktorberikut  

1) Akses, misalnya lokasi yang mudah dilalui atau mudahdijangkau 

sarana transportasi umum. 

2) Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari 

tepijalan. 

3) Lalu lintas (traffic), di mana ada dua hal yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu: (a) Banyaknya orang yang lalu-lalang bisa 

memberikan pengaruh besarterjadinya impulse buying. (b) 

Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pula menjadihambatan, 

misalnya terhadap pelayanan kepolisian, pemadamkebakaran, dan 

ambulans. 

4) Tempat parkir yang luas dan aman. 
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5) Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk 

perluasanusaha di kemudian hari. 

6) Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasayang 

ditawarkan. Misalnya usaha fotocopy yang berdekatan 

dengandaerah kampus, sekolah, dan perkantoran. 

Dukungan lalu lintas yang lancar memberikan kemudahan bagi 

masyarakat konsumen maupun pelaku usaha untuk melaksanakan 

kegiatan ekonomi. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerak 

kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintasadalah 

prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, 

orang,dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas 

pendukungnya. 

 

1.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan: 

Pembangunan underpass Makamhaji pada awal pembangunannya 

sudah menuai banyak protes terutama dari masyarakat sekitar. Masyarakat 

merasa bahwa mereka tidak diikut sertakan dalam pembuatan kebijakan 

tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa pembangunan underpass akan 

Pembangunan Underpass 

Makamhaji 

Adaptasi masyarakat 

pengusaha 

Perkembangan Usaha  
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berdampak negatif terhadap kehidupan mereka selanjutnya terutama dari segi 

perkembangan usaha, yaitu terjadi penurunan omset penjualan. 

Pada akhirnya pembangunan Underpass Makamhaji tetap berlangsung 

dan telah dioperasikan hingga sekarang. Mau tidak mau masyarakat 

pengusaha di sekitar Underpass Makamhaji harus melakukan penyesuaian-

penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan di antaranya adalah terhadap 

kemacetan lalu lintas, akses jalan yang menyempit di sekitar jalan underpass. 

Penggalian mengenai bagaimana adaptasi masyarakat pengusaha tentunya 

bermanfaat bagi perencanaan pembangunan underpass di wilayah lain. 

 

 

1.8 Batasan Operasional 

a. Underpass adalah jalan melintang di bawah jalan lain atau persilangan 

tidak sebidang dengan membuat terowongan di bawah muka tanah. 

Konstruksi underpass berupa suatu galian dengan strukturpenahan tanah 

sistem box underpass, yaitu sebuah panel terowongan denganukuran 

tertentu sebagai tempat lewatnya kendaraan (Risa, dkk, 2018). 

b. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu 

aktifitas atau efek dari suatu hal atau kejadian baik yang mendatangkan 

akibat baik itu positif maupun negatif, baik yang disengaja maupun tidak 

disengaja(Soemarwoto, 2014). 

c. Perkembangan usaha adalah dinamika yang merujuk pada proses (tahapan) 

suatu unit usaha mulai dari proses perintisan hingga mendapatkan 

keuntungan yang meningkat. Tingkat keberhasilan dan perkembangan 

perusahaan kecil dapat dilihat dariomset penjualan, jumlah tenaga kerja, 

dan jumlah pelanggan (Haryadi, dkk, 2008). 

d. Adaptasi adalah proses penyesuai diritehadap perubahan lingkungan 

dengan memamfaatkan sumber-sumber yang terbatas agar 

dapatmenyesuaikan diri dengan situasi yangberubah. Adaptasi adalah 

penyesuaian dan upaya bertahan para pedagang dengan tempatdan 

lingkungan yang baru (Walgito, 2012) 
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e. Srategi adaptasimerupakan suatu kombinasi tindakan-tindakan 

yangdilakukan oleh rumah tangga untuk mencapaikesejahteraan menjadi 

lebih baik lagi. Kegiatantersebut dilakukan dengan cara-cara 

memanfaatkanberbagai aset, pilihan aset untuk investasi sertabagaimana 

rumah tangga mempertahankan aset dan pendapatannya (Suharto, 2009). 

 

  


