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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Interaksi atau imbal daya merupakan suatu proses saling 

memengaruhi antara dua hal. Oleh karena istilah interaksi dikaitkan 

dengan ruang maka proses saling memengaruhi tersebut juga antar ruang 

yang bersangkutan (Yunus, 2010). Interaksi keruangan (Spatial 

Interaction) sebagai istilah diciptakan oleh E. Hillman untuk menentukan 

interpendensi antar wilayah geografis. Ia melihat interaksi spatial sebagai 

suatu fokus utama dalam kajian geografi, yang di dalamnya tercakup 

gerakan barang, migran, uang, penumpang, informasi, gagasan dan 

sebagainya antar wilayah (E. Hillman, 1992).  

Setiap wilayah mempunyai kapasitas yang berbeda dalam 

perkembangannya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan potensi 

sumberdaya yang dimiliki oleh masing - masing wilayah. Salah satu 

potensi sumberdaya wilayah yang dimaksud adalah menyangkut 

sumberdaya alam. Sumberdaya alam (natural resources) adalah semua 

unsur tata lingkungan biofisik yang dengan nyata atau potensial dapat 

memenuhi kebutuhan manusia atau dengan perkataan lain sumberdaya 

alam merupakan semua bahan yang ditemukan manusia dengan alam, 

yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kepentingan hidupnya (Katili, 

1983). Potensi sumberdaya alam di suatu wilayah yang dimanfaatkan 

melalui berbagai macam kegiatan sektoral dapat memberikan kontribusi 

yang nyata pada perekonomian wilayah. Pendapatan yang dihasilkan pada 

sektor kegiatan yang berbasis pada sumberdaya alam disuatu daerah 

mampu meningkatkan pendapatan daerah dan sekaligus mampu memicu 

perkembangan ekonomi wilayah. 
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Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling 

mempengaruhi antara kedua belah pihak. Pola dan kekuatan interaksi antar 

dua wilayah atau lebih sangat dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial 

daerah tersebut, serta kemudahan yang mempercepat proses hubungan 

kedua wilayah itu. Interaksi antar wilayah merupakan suatu mekanisme 

yang menggambarkan dinamika yang terjadi di suatu wilayah karena 

aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam 

di wilayah tersebut. Aktivitas yang dimaksud dalam hal ini adalah arus 

komoditas. Komoditas adalah bahan mentah yang dapat digolongkan 

menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional. 

Buah durian adalah salah satu buah yang eksotis dan sangat 

popular di Indonesia, karena aroma dan rasanya yang khas. Selain itu buah 

durian memiliki banyak nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh sehingga 

mendapatkan julukan “Si Raja Buah”. Manfaat buah durian di dapat dari 

kandungan vitamin dan mineral yang mengesankan. Oleh karena itu, buah 

durian merupakan produk yang istimewa dan memiliki anekaragam jenis 

yaitu diantaranya durian mimang, durian montong, durian matahari dan 

durian candimulyo. Mengutip data dari Publikasi Badan Pusat Statistik 

(BPS, 2019), Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan produksi 

buah durian terbesar di Indonesia. Pada tahun 2018 durian yang dipanen 

dari pohon – pohon petani di Jawa Tengah mencapai 143.227 ton, angka 

tersebut naik dibandingkan jumlah panen durian ditahun 2017 sebesar 

91.386 ton. 

Kabupaten Banjarengara merupakan salah satu produsen durian 

terbesar di Jawa Tengah. Pada tahun 2017 durian yang dipanen dari pohon 

– pohon petani di Kabupaten Banjarnegara mencapai 42.818 kuintal dan 

meningkat pada tahun 2018 sebesar 50.239 kuintal, dengan Kecamatan 

yang paling tinggi  produksinya adalah Kecamatan Banjarmangu pada 

tahun 2017  sebesar 12.679 kuintal meningkat pada tahun 2018 sebesar 

15.678 kuintal. Sedangkan produksi yang paling rendah terdapat di 
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Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pandanarum dan Kecamatan Karang 

Kobar karena di Kecamatan tersebut merupakan wilayah dataran tinggi 

(BPS Kabupaten Banjarnegara 2019). Data tersebut dapat dilihat pada 

tabel 1.1 : 

Tabel 1.1 jumlah panen buah durian menurut Kecamatan di Kabupaten 

Banjarenagara tahun 2017 – 2018 (kuintal) 

No Kecamatan 2017 2018 

1. Banjramangu  12679 15678 

2. Sigaluh  7875 5523 

3. Madukara 7791 2095 

4. Susukan 5500 353 

5. Punggelan 4500 942 

6. Mandiraja 1813 3790 

7. Banjarnegara 732 4 

8. Wanadadi 556 807 

9. Purwareja klampok 515 250 

10. Purwanegara 348 19671 

11. Bawang 231 513 

12. Pagentan 155 538 

13. Wanayasa 38 - 

14. Pandanarum 12 - 

15. Karang Kobar - 75 

Jumlah 42818 50239 

 

 Sumber Data : BPS Kab. Banjarnegara 

Dari salah satu jenis buah durian yaitu durian mimang merupakan 

durian yang berasal dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah yang 

memiliki cita rasa dan ciri yang khas yang banyak diminati dan dicari oleh 

masyarakat. Sehingga potensi penjualan buah durian di Kabupaten 
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Banjarnegara dapat lebih baik, karena adanya keunggulan pada buah 

durian khas Banjarnegara.  

Peranan pedagang buah durian dapat mendukung perekonomian 

daerah Kabupaten Banjarnegara. Keterkaitan antara pedagang buah durian 

dan pembeli maupun konsumen dari daerah lain menimbulkan interaksi, 

baik interaksi ekonomi maupun interaksi sosial. Interaksi tersebut 

menimbulkan proses – proses pertukaran yaitu melayani kebutuhan 

penduduk dan meningkatkan produktivitas serta distribusi penduduk di 

Kabupaten Banjarnegara. Penduduk Kabupaten Banjarnegara akan 

melakukan aktivitas ekonomi seperti perdagangan yaitu memasarkan hasil 

panen ke kota lainnya. Aktivitas perdagangan (ekonomi) tersebut dapat 

dilakukan dibeberapa tempat seperti toko, kios dan pasar, akan tetapi agar 

pemasaran hasil panennya dapat berkembang dengan cepat dan untuk 

lebih mengetahui sejauh mana kebutuhan penduduk akan hasil panennya 

tersebut maka pasar adalah tempat yang sangat tepat.  

Kondisi topografi yang bervariasi menjadi salah satu faktor 

penghambat dalam usaha melakukan interaksi antar wilayah, selain 

kondisi tersebut kabupaten Banjarnegara juga mempunyai potensi sumber 

daya alam yang berbeda-beda, seperti bidang pertanian, perikanan maupun 

perkebunan, begitu pula jumlah fasilitas dan utilitas umum yang salah 

satunya adalah perdagangan buah durian. Perbedaan-perbedaan tersebut 

merupakan pencerminan bahwa ada daerah yang mempunyai keterbatasan 

dalam hal potensi daerah. Adanya perbedaan potensi ini akan 

menyebabkan adanya keinginan untuk saling melengkapi dan memenuhi 

kebutuhan antar wilayah sehingga menyebabkan terjadinya interaksi 

antara daerah yang satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan 

penduduk di daerah penelitian maupun di daerah lain. 

Pasokan buah durian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

Kabupaten Banjarnegara dan berbagai daerah lain seperti Kebumen, 

Cilacap, Jepara dan Pati. Adanya interaksi pemasokan atau penjualan 
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durian dari Kabupaten Banjarnegara, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

baik dalam Kabupaten Banjarnegara dan wilayah lain untuk saling 

melengkapi. Produksi buah durian di Kabupaten Banjarnegara yang cukup 

besar di distribusikan keluar daerah, sehingga memungkinkan adanya 

interaksi antara Kabupaten Banjarnegara dan wilayah lainnya. Melihat 

latar belakang, perlu adanya penelitian guna mengetahui interaksi wilayah 

perdagangan buah durian maka peneliti mengambil judul “ INTERAKSI 

KERUANGAN DALAM PERDAGANGAN BUAH DURIAN DI 

KABUPATEN BANJARNEGARA “. 

1.2. Perumusan Masalah 

Untuk mengetahui arah dalam penulisan penelitian ini, maka 

penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam beberapa 

rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana persebaran pelaku perdagangan buah durian di Kabupaten 

Banjarnegara? 

2. Bagaimana interaksi wilayah dalam perdagangan buah durian di 

Kabupaten Banjarnegara? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis persebaran pelaku perdagangan buah durian di 

Kabupaten Banjarenagara 

2. Menganalisis interaksi wilayah dalam perdagangan buah durian di 

Kabupaten Banjarengara 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang terkait dengan interaksi 

wilayah dalam perdagangan buah durian di Kabupaten Banjarnegara. 

2. Dapat memberikan informasi mengenai interaksi antara wilayah yang 

satu dengan yang lain khususnya Kabupaten Banjarnegara. 
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 1.5.1. Telaah Pustaka 

Interaksi Wilayah  

 Interkasi wilayah adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah 

yang menimbulkan aktivitas baru. Wilayah-wilayah yang saling 

berinteraksi akan membentuk lingkaran-lingkaran konsentris yang disebut 

dengan zona interaksi. Urutan zona interaksi menurut (R. Bintarto, 1983) 

dari pusat lingkaran ke arah lingkaran-lingkaran luar adalah sebagai 

berikut :  

1. City = Pusat kegiatan kota  

2. Suburban = Tempat tinggal para penglaju  

3. Suburban fringe = Wilayah peralihan dari kota dengan desa   

4. Urban fringe = Wilayah terluar dari kota  

5. Rural urban fringe = Wilayah dengan penggunaan lahan campuran  

6. Rural = wilayah perdesaan   

Faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah :  

 Adanya wilayah yang saling melengkapi ( Regional 

Complmentary) Hal ini dapat terjadi karena setiap wilayah 

memiliki sumber daya alam dan kebutuhan yang berbeda-beda.  

 Adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang (Spatial 

Transfer Ability) Kemudahan transfer atau pemindahan dalam 

ruang dipengaruhi oleh jarak mutlak dan jarak relatif antar wilayah, 

dan kelancaran sarana transportasi antar wilayah.  

 Adanya kesempatan berinvestasi ( Intervening Opportunity)  

Hubungan antar wilayah dapat diperlemah oleh adanya alternatif 

pengganti sumber daya yang dibutuhkan wilayah lain atau pihak 

ketiga. 
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Interaksi Keruangan 

 

Interaksi keruangan (Spatial Interaction) sebagai istilah diciptakan 

oleh E. Hillman untuk menentukan interdependensi antar wilayah 

geografis. Ia melihat interaksi spatial sebagai suatu fokus utama dalam 

kajian geografi, yang di dalamnya tercakup gerakan barang, migran, uang, 

penumpang, informasi, gagasan dan sebagainya antar wilayah. Dalam 

pendekatan keruangan seorang geograf  tidak akan meninggalkan unsur-

unsur:  

1. Spatial pattern, yang memperhatikan lokasi dan agihan.  

2. Spasial system, yang memperhatikan hubungan timbal balik, interaksi 

dan integritas.  

3. Spatial proces, yang memperhatikan proses dinamis, baik dalam 

wilayah maupun antar wilayah.  

Manusia dalam kodratnya mempunyai ciri bergerak, hal ini 

tidaklah disebabkan karena  kemauannya sendiri dapat pergi ke tempat 

lain secara sadar saja, tetapi karena ia mampu menggerakkan barang dan 

gagasan. Ia pun mampu menerima pemindahan barang dan gagasan 

(informasi) yang diperlukannya.  

Segala bentuk perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dapat 

dikelompokkan menjadi tiga:  

1. Migrasi, jika menyangkut manusia.  

2. Komunikasi, jika menyangkut perpindahan gagasan dan informasi. 

3. Transportasi, jka menyangkut materi dan energi. 

Edward Ullman mensistimasikan pengertian interaksi keruangan yang 

didasarkan atas tiga faktor, yaitu:  

1. Daerah yang saling melengkapi (Region Complementar), yaitu adanya 

daerah yang berbeda kemampuan sumberdayanya yang satu pihak 

surplus di lain pihak minus.  
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2. Kesempatan berinfestasi (Intervening Opportunity), yaitu adanya 

kemungkinan perantara yang dapat menghambat terjadinya interaksi. 

3. Kemudahan transfer pemindahan dalam ruang (Spatial Transfer 

Abiliyt), yaitu fungsi jarak yang diukur dalam biaya dan waktu yang 

nyata, juga termasuk karakteristik yang khusus barang yang ditransfer.  

Hubungan perpindahan dan interaksi keruangan dapat digambarkan 

dalam bentuk gambar sederhana sebagai berikut:  

 

Gambar 1.1. Interaksi Keruangan Menurut Erward Ullman 

Pasar sebagai pusat layanan ekonomi dapat dilihat jangkauan 

layanannuya dengan berpijak pada teori Central Place Theory menurut 

Cristaller dan Losch serta para pendukungnya. Cristaller  mengemukakan 

dua konsep untuk menerangkan teori pusat tersebut, yaitu:  

1. Jarak jangkauan barang (the range of good), yaitu jarak yang ditempuh 

yang dapat ditolelir suatu jenis barang atau pelayanan tertentu.  

2. Nilai ambang (threshold value), yaitu jumlah penduduk atau 

sumberdaya minimum yang dibutuhkan untuk mendukung penyediaan 

barang atau pelayanan tertentu. Sifat ini berkaitan dengan jumlah 

penduduk yang dilayani dan ketersediaan sumberdaya yang 

mendukungnya. Penduduk yang dilayani tidak harus dari pusat itu 

sendiri tetapi juga dari Hinterland 
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Perdagangan  

Perdagangan yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual 

dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Pedagangan ini 

biasanya juga disebut perniagaan. Menurut Nayono (1996:42) 

Perdagangan yaitu suatu kegiatan jual beli barang / jasa dalam jumlah atau 

ukuran atau nilai tertentu yang dilakukan oleh orang – orang atau badan – 

badan atau perusahaan baik didalam maupun diluar negeri untuk bertujuan 

memperoleh keuntungan. Timbulnya perdagangan ini dikarenakan 

beberapa hal yaitu :  

1. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas  

2. Perbedaan kecakapan antar orang, kelompok, masyarakat dan 

bangsa  

3. Perbedaan iklim, kesuburan tanah dan hasil dari berbagai 

daerah  

4. Perbedaan pendidikan, budaya dan teknologi yang semakin 

maju  

5. Pertambahan penduduk (Nayono,1996:42)  

Di dalam suatu perdagangan terdapat pihak-pihak yang antara satu 

dan lainnya memiliki suatu hubungan yang disebut sebagai hubungan 

perdagangan. Hubungan perdagangan bertujuan untuk membangun ikatan 

jangka panjang yang memungkinkan untuk saling memuaskan di antara 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam rangka mendapatkan dan 

mempertahankan preferensi atau pilihannya serta kelangsungan usahanya. 

Para pedagang atau orang atau pihak yang melakukan perdagangan 

melakukan hal itu melalui sebuah perjanjian serta hal-hal lain yang 

berkaitan dengan usahanya kepada pihak-pihak yang mendukungnya. 

Hubungan perdagangan bermaksud untuk membangun ikatan ekonomi, 

teknik dan sosial yang kuat diantara pihak - pihak yang berkepentingan. Di 

dalam kebanyakan sebuah hubungan yang berhasil, transaksi awal yang 
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berada di dalamnya kemudian akan beralih menjadi sebuah aktivitas yang 

rutin diantara masing-masing pihak (Philip Kotler, 2000:15). 

Hasil akhir dari hubungan perdagangan tersebut adalah 

terbentuknya jaringan perdagangan. Jaringan perdagangan adalah sejumlah 

kegiatan mengenai perdagangan yang saling bertautan. Pihak - pihak yang 

ada dalam jaringan perdagangan terdiri atas produsen atau perusahaan 

produsen, pemercaya (stakeholder) dan pendukung seperti pelanggan, 

karyawan, pemasok, distributor, pengecer, agen iklan, tenaga - tenaga ahli 

dan sebagainya, yang dengannya perusahaan produsen membangun 

hubungan timbal balik yang menguntungkan (Philip Kotler,2000:15). 

Komoditas Buah Durian 

Durian (Durio zibethinus) merupakan tanaman buah berupa pohon. 

Sebutan durian berasal dari istilah Melayu yaitu dari kata duri yang diberi 

akhiran -an sehingga menjadi durian. Kata ini terutama dipergunakan 

untuk menyebut buah yang kulitnya berduri tajam. Tanaman durian berasal 

dari hutan Malaysia, Sumatra, dan Kalimantan yang berupa tanaman liar. 

Penyebaran durian ke arah Barat adalah ke Thailand, Birma, India dan 

Pakistan. Buah durian sudah dikenal di Asia Tenggara sejak abad 7 M. 

Nama lain durian adalah duren (Jawa, Gayo), duriang (Manado), dulian 

(Toraja), rulen (Seram Timur).  

Durian (Durio zibethinus Murr) merupakan salah satu tanaman 

hasil perkebunan yang telah lama dikenal oleh masyarakat yang pada 

umumnya dimanfaatkan sebagai buah saja. Tanaman durian di habitat 

aslinya tumbuh di hutan belantara yang beriklim panas (tropis). 

Pengembangan budidaya tanaman durian yang paling baik adalah di 

daerah dataran rendah sampai ketinggian 800 meter di atas permukaan laut 

dan keadaan iklim basah dengan suhu udara antara 25-32o C, kelembaban 

udara (rH) sekitar 50-80 persen, dan intensitas cahaya matahari 45-50% 

(Wiryanta 2008).  
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Menurut Wiryanta (2008), Durio zibetbinus Murr. merupakan salah 

satu spesies yang paling banyak dibudidayakan orang. Di Indonesia, 

sebenarnya masih banyak kerabat spesies ini, tetapi kebanyakan tidak 

memiliki nilai komersial. Hanya Durio kutejensis atau durian lai yang 

memiliki nilai komersial. Kerabat yang satu ini bahkan sudah dinyatakan 

sebagai varietas unggul Indonesia oleh Menteri Pertanian. Berikut ini 

beberapa durian yang ada di Indonesia :  

1. Durio kutejensis Varietas ini lebih dikenal dengan nama durian lai 

atau durian daun karena daunnya lebar. Bunga durian lai berwarna 

merah dan berukuran lebih besar daripada durian kebanyakan.  

2. Durio oxleyanus 

Durian yang tumbuh liar di hutan-hutan basah ini lebih dikenal 

dengan durian kerantongan. Berat buahnya hanya 200-400 gram 

dengan duri-duri panjang dan rapat berwarna hijau.  

3. Durio dulcis Yang membedakan durian ini dengan durian 

kebanyakan adalah warna kulitnya yang merah dengan berat buah 

400-1000 gram. Durian ini tidak memiliki nilai ekonomis untuk 

dikebunkan.  

4. Durio grafeolens Durian ini lebih dikenal dengan nama labelak. 

Aromanya harum sedang.  

5. Durio grndiflorus Daun durian ini tergolong panjang karena bisa 

mencapai 24 cm dengan lebar mencapai 3,8 cm.  

6. Durio testu dinarium Durian ini lebih dikenal dengan nama durian 

kura-kura. Buahnya muncul di pangkal batang bagian bawah dan 

jarang muncul di bagian atas pohon. 

 Standar Produksi Buah Durian  

Standar produksi komoditi durian meliputi klasifikasi dan syarat mutu, 

cara pengambilan contoh, cara uji, pengemasan dan syarat penandaan. 

Standar mutu buah durian di Indonesia tercantum dalam Standar Nasional 

Indonesia SNI 01-4482-19982 . Kemudian buah durian diklasifikasikan 
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dalam 3 jenis mutu, yaitu Mutu I, Mutu II dan Mutu III berdasarkan 

faktor-faktor sebagai berikut:  

1. Kerusakan Klasifikasi buah durian Mutu I, II, dan III mengharuskan 

tidak ada adanya kerusakan, yaitu bebas dari penyakit dan serangga.  

2. Cacat Berdasarkan faktor cacat, klasifikasi buah durian untuk mutu I 

menunjukkan tidak adanya cacat pada buah, mutu II dan III 

menunjukkan adanya cacat pada komoditi durian. 

3. Rasa dan aroma Berdasarkan faktor rasa dan aroma, produksi buah 

durian mutu I, II, dan III menunjukkan buah memiliki rasa dan aroma 

yang baik sesuai kultivar.  

4. Kekerasan daging Produksi buah durian mutu I, II, dan III memliki 

standar kekerasan daging buah yang keras/sedang.  

5. Kesegaran buah durian untuk mutu I, II, dan III menunjukkan kualitas 

produk yang segar.  

6. Warna daging buah durian dengan kalsifikasi mutu I, II, dan III sesuai 

dengan kultivar/ berwarna kuning.  

7. Keseragaman kultivar produksi buah durian baik untuk mutu I, II, dan 

III seragam pada umumnya.  

8. Perbandingan berat daging buah/biji, yaitu berat daging buah yang 

telah dipisahkan dari biji dibagi dengan berat biji saja dalam satu buah 

dimana untuk mutu I >2; mutu II >1; mutu III < 1.  

Pengujian buah durian dilakukan berdasarkan pengamatan dari 

bentuk fisik dan visualisasi dari standar mutu yang ada. Buah durian 

seyogyanya dikemas sesuai dengan pasar yang dituju. Untuk Pasar 

Eropa, Amerika dan Kanada, disukai buah durian yang beratnya 2,5-

3,5 kg/buah dan dikemas dengan kotak karton berkapasitas 10-12 kg. 

Untuk pasaran Hongkong dipilih buah durian yang beratnya 2-4 

kg/buah dan dikemas dalam keranjang bambu berkapasitas 35-50 kg. 

Sedangkan untuk Malaysia dan Singapura atau pasar lokal dikehendaki 

buah durian dengan berat 2,0-5,0 kg/buah yang dikemas dalam 
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keranjang bambu atau peti kayu, atau tanpa kemasan, langsung 

ditumpuk di atas bak truk. 

Analisis Spasial 

 Analisis spasial adalah sekumpulan teknik yang dapat 

digunakan dalam pengolahan data SIG. Hasil analisis data spasial sangat 

bergantung pada lokasi objek yang bersangkutan (yang sedang 

dianalisis). Analisis spasial juga dapat diartikan sebagai teknik-teknik 

yang digunakan untuk meneliti dan mengeksplorasi data dari perspektif 

keruangan. Semua teknik atau pendekatan perhitungan matematis yang 

terkait dengan data keruangan (spasial) dilakukan dengan fungsi analisis 

spasial tersebut. Dalam pengolahan data SIG, analisis spasial dapat 

digunakan untuk memberikan solusi-solusi atas permasalahan keruangan. 

Manfaat dari analisis spasial ini tergantung dari fungsi yang dilakukan. 

Ringkasan dari manfaat tersebut adalah sebagai berikut : Membuat, 

memilih, memetakan, dan menganalisis data raster berbasis sel, 

melaksanakan analisis data vektor/raster yang terintegras, mendapatkan 

informasi baru dari data yang sudah ada, memilih informasi dari 

beberapa layer data, mengintegrasikan sumber data raster dengan data 

vector (Agung Hermanto, 2009). 

Analisis Interaksi Spasial 

 Suatu metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai 

pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang yang dalam hal ini 

variabel ruang mendapat posisi utama dalam setiap analisis. Ditilik dari 

dimensi praktis, ruang dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari 

permukaan bumi yang mampu mengakomodasikan berbagai bentuk 

kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya (Hadi Sabari 

Yunus, 2010: 44). Ada dua tema analisis dalam pendekatan ruang yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu:  
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1. Analisis Interaksi Keruangan (spatial interaction analysis)  

Interaksi atau imbal daya adalah merupakan suatu proses saling 

memengarui antara dua hal. Oleh karena istilah interaksi dikaitkan dengan 

ruang maka proses saling memengarui juga antar ruang yang 

bersangkutan. Pada awalnya istilah interaksi keruangan (spatial 

interaction) ini diperkenalkan oleh Ullman dalam Hadi Sabari Yunus, 

(2010: 64) yakni “Spatial interaction emphasizes the interdependence of 

area and implies the movement of commodities, good, people, information 

etc.between areas”. 

2. Analisis Komparasi Keruangan (spatial comparison analysis)  

Analisis ini menekankan pada komparasi/pembandingan antara 

wilayah satu dengan wilayah yang lain, minimal ada dua wilayah yang 

diteliti. Tujuan praktis yang banyak dilakukan adalah upaya mengetahui 

keunggulan dan kelemahan yang ada pada masing-masing wilayah dalam 

hal yang sama sehingga dapat diketahui upaya untuk menentukan 

kebijakan pengembangan wilayah (Hadi Sabari Yunus, 2010: 73). 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Dwi Ratih Niken (2019), dalam penelitian yang berjudul Interaksi 

Wilayah dalam Perdagangan Air Minum Isi Ulang di Kawasan Kampus 

UMS. Dalam penelitiannya mempunyai tujuan mengetahui pola 

persebaran pedagang air minum isi ulang di kawasan kampus UMS. 

Penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara. Hasil peneitian 

ini persebaran pedagang air minum isi ulang memusat disekitar kampus 

1dan kampus 2 seta berada dekat dengan rumah kos atau tersebar 

dikegiatan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan adanya kampus 

UMS yang menarik mahasiswa cukup banyak dan kebutuhan air minum 

bagi mahasiswa juga cukup besar. Dengan bertambahnya penduduk maka 

kebutuhan air semakin besar. Perbedaan dari penelitian ini adalah disini 

meneliti tentang pola persebaran pedagang air minum isi ulang dikawasan 
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kampus UMS, yang hasilnya berupa persebaran pedagang air minum isi 

ulang memusat disekitar kampus 1 dan kampus 2 serta berada dekat 

dengan rumah kos atau tersebar di kegiatan aktivitas ekonomi. Sedangkan 

dalam penelitian penulis, penulis meneliti tentang persebaran pelaku 

perdagangan buah durian dan interaksi wilayah dalam perdagangan buah 

durian. 

Fajar Hadhiyanto Wibowo, Sri Rahayu (2017), dalam penelitian ini 

yang berjudul Kajian Pola Interaksi Keruangan Sentra Usaha Pengasapan 

Ikan di Desa Wonosari, Kabupaten Demak. Dalam penelitian ini 

mempunyai tujuan mengetahui pola interaksi spasial yang terjadi di sentra 

usaha pengawetan ikan di Wonosari. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini terdapat dua aspek 

yang menyebabkan terjadinya interaksi spasial dalam kegiatan usaha 

pengawetan ikan di Wonosari yaitu aspek input (penyediaan bahan baku, 

alat produksi, transfer ilmu) dan aspek output (pemasaran hasil perikanan / 

produk). Hal ini dikarenakan interaksi spasial yang sangat kuat dengan 

kawasan lain terjadi pada aspek input dan output interaksi untuk aspek 

yang paling kuat dari kawasan local itu sendiri. Perbedaan dari penelitian 

ini adalah disini meneliti tentang pola interaksi spasial yang terjadi di 

sentra usaha pengawetan ikan di Wonosari dengan menggunakan metode 

penelitian kuantitatif deskriptif. Sedangkan dalam penelitian penulis, 

penulis meneliti tentang tentang persebaran pelaku perdagangan buah 

durian dan interaksi wilayah dalam perdagangan buah durian dengan 

menggunakan metode survey dan wawancara. 

Leslie Curry, University of Toronto Canada  (1986), dalam 

penelitian yang berjudul Trade As Spatial, Interaction, and Central Places. 

Dalam penelitiannya mempunyai tujuan memahami perdagangan murni 

sebagai interaksi spasial antara pembeli dan penjual. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini 

kesetimbangan harga spasial (SPE) harus diikuti dalam memeriksa efek 
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daripada pengaturan spasial pada pertukaran multi-komoditas. Hal ini 

dikarenakan pengaruh konfigurasi geometris di mana interaksi terjadi 

ditunjukkan dengan autokorelasi dalam distribusi sumber daya ditekankan, 

kemudian dianalogikan menjadi multi komoditas. Perbedaan dari 

penelitian ini adalah disini meneliti tentang perdagangan murni sebagai 

interaksi spasial antara pembeli dan penjual dengan metode penelitian 

kuantitatif deskriptif. Sedangkan dalam penelitian penulis, penulis meneliti 

tentang tentang persebaran pelaku perdagangan buah durian dan interaksi 

wilayah dalam perdagangan buah durian dengan menggunakan metode 

survey dan wawancara. 

Eris Fitriana Dewi (2020), dalam penelitian yang berjudul Interaksi 

Keruangan dalam Perdagangan Buah Durian di Kabupaten Banjarnegara. 

Dalam penelitiannya mempunyai tujuan menganalisis persebaran pelaku 

perdagangan buah durian dan menganalisis interaksi wilayah dalam 

perdagangan buah durian dengan menggunakan metode survey dan 

wawancara.. Penelitian ini menggunakan metode survey dan wawancara. 
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Tabel 1.2 Penelitian Sebelumnya 

Penulis  Judul Tujuan Metode Hasil 

Dwi Ratih 

Niken 

(2019) 

Interaksi Wilayah 

dalam Perdagangan 

Air Minum Isi Ulang 

di Kawasan Kampus 

UMS 

Mengetahui pola 

persebaran pedagang 

air minum isi ulang di 

kawasan kampus 

UMS 

Survei dan 

Wawancara 

Persebaran pedagang air minum isi ulang 

memusat disekitar Kampus 1 dan Kampus 

2 serta berada dekat dengan rumah kos 

atau tersebar dikegiatan aktivitas ekonomi 

Fajar 

Hadhiyanto 

Wibowo, 

Sri Rahayu 

(2017) 

Kajian Pola Interaksi 

Keruangan Sentra 

Usaha Pengasapan 

Ikan di Desa 

Wonosari, Kabupaten 

Demak 

Mengetahui pola 

interaksi spasial yang 

terjadi di sentra usaha 

pengawetan ikan di 

Wonosari 

 

Penelitian 

kuantitatif 

deskriptif 

 

Terdapat dua aspek yang menyebabkan 

terjadinya interaksi spasial dalam kegiatan 

usaha pengawetan ikan di Wonosari yaitu 

aspek input (penyediaan bahan baku, alat 

produksi, transfer ilmu) dan aspek output 

(pemasaran hasil perikanan / produk). 

 

Leslie 

Curry,  

University 

of Toronto 

Trade As Spatial, 

Interaction, and 

Central Places 

Memahami 

perdagangan murni 

sebagai interaksi 

spasial antara pembeli 

Penelitian 

kuantitatif 

deskriptif 

Kesetimbangan harga spasial (SPE) harus 

diikuti dalam memeriksa efek daripada 

pengaturan spasial pada pertukaran multi-

komoditas 
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Canada  

(1986) 

dan penjual 

Eris 

Fitriana 

Dewi 

(2020) 

Interaksi Keruangan 

dalam Perdagangan 

Buah Durian Di 

Kabupaten 

Banjarnegara 

1. Menganalisis 

persebaran pelaku 

perdagangan buah 

durian di 

Kabupaten 

Banjarenagara 

2. Menganalisis 

interaksi wilayah 

dalam 

perdagangan buah 

durian di 

Kabupaten 

Banjarnegara 

Survey dan 

Wawancara 

 

 

Sumber : Penulis, 2020 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Terdapat tiga keanekaragaman daerah asal yaitu daerah asal 

pedagang, pembeli dan barang, ketiga daerah asal inilah yang akan 

menggambarkan keterkaitan antar wilayah atas keberadaan pedagang buah 

durian. Pemanfaatan ruang disuatu wilayah bisa berpengaruh terhadap 

permanfaatan ruang bagian wilayah tersebut. Besar kecilnya keterkaitan 

tersebut berkaitan dengan macam dan besarnya kegiatan serta jarak 

diantaranya. 

Aktivitas perdagangan yang terjadi di pasar merupakan 

pencerminan adanya perbedaan potensi antara daerah yang satu dengan 

daerah yang lain maupun adanya perbedaan kebutuhan penduduk yang 

satu dengan yang lain. Adanya perbedaan potensi dan perbedaan 

kebutuhan inilah yang menyebabkan adanya keinginan untuk saling 

melengkapi yang dalam perkembanganya akan menyebabkan terjadinya 

interaksi wilayah dan interaksi penduduk. Faktor yang berpengaruh 

terhadap terjadinya interaksi  adalah  struktur jaringan yang baik, jarak 

antar wilayah dan perbedaan potensi daerah dan produksi atau produk 

pokok daerah. Faktor ini diharapkan dapat menunjang untuk terjadi 

interaksi yang saling menguntungkan antara wilayah yaitu wilayah 

hinterland dengan pusat pengembangannya. Selain adanya interaksi antar 

wilayah diharapkan juga adanya distribusi barang yang baik sehingga 

dapat menjadi suatu keterkaitan wilayah aktivitas perdagangan. Melalui 

pendekatan inilah peneliti ingin mengetahui seberapa besar interaksi 

wilayah berdasarkan aktivitas perdagangan di Kabupaten Banjarenagara di 

lihat dari jumlah interaksi, besarnya interaksi dan kuatnya interaksi yang 

ada di Kabupaten Banjarnegara, serta mengetahui dampak interaksi 

wilayah perdaganagan buah durian. Berikut adalah diagram kerangka 

penelitian : 
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Gambar 1.2 Diagram Kerangka Penelitian  

Sumber : Penulis, 2020 

 

 

 

Komoditas Perdagangan Durian 

Potensi Wilayah Berbeda 

Banjarnegara 

Mempunyai 

Pasokan Buah 

Durian 

Kabupaten 

Daerah Pasokan 

Buah Durian 

Produsen 

Durian 

Konsumen 

Durian 

Suplai 

Durian 

Interaksi Wilayah 

Dalam 

Perdagangan 

Buah Durian 
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1.7. Batasan Operasional 

 Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara 

para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, 

perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan 

barang melalui mekanisme pasar (Marwati 'Djoened, 2002). 

 Interaksi adalah kontak hubungan antara dua wilayah atau lebih 

yang dapat menimbulkan gejala atau masalah baru (Bintarto, 

1979). 

 Interaksi Wilayah adalah hubungan wilayah satu dengan 

wilayah yang lain memiliki timbal balik dan  bisa menciptakan 

sebuah permasalahan baru. (R. Bintaro, 1983). 

 Analisa keruangan adalah mempelajari perbedaan lokasi 

mengenai sifat penting atau seri sifat penting (Hagget, 12972 

dalam Bintarto, 1979). 

 


