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PENDAHULUAN 

 

 

 Latar Belakang 

Dunia saat ini sedang menghadapi keadaan darurat medis global yang belum 

pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern, yaitu pandemi COVID-19. Virus 

ini tampaknya tidak memiliki batasan dan terus bergerak tanpa henti ke seluruh 

dunia. Pertemuan publik terbukti meningkatkan penularan Covid-19 dari waktu ke 

waktu dan social distancing disebut-sebut sebagai strategi pencegahan utama (Zhao 

et al., 2020).  

Pemerintah Indonesia mengumumkan pada 2 Maret 2020 terdapat 2 kasus 

terkonfirmasi positif Covid-19 untuk pertama kalinya. Namun, menurut Pakar 

Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan virus corona 

jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak 

awal Januari 2020. Hanya saja, identifikasi kasus pertama pada awal Maret 2020 

itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya 

virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang Internasional di 

beberapa wilayah Indonesia (Pranita, 2020).  

Sejak Januari 2020 saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular 

antar manusia, dan sudah menjajah diberbagai negara lain selain Wuhan di China. 

Pemerintah Indonesia tidak lantas langsung menutup akses penerbangan langsung 

dari dan ke Wuhan, yang ada di sekitar enam bandara. Antara lain Batam, Jakarta, 

Denpasar, Manado Makassar (Pranita, 2020). 

Angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia termasuk tinggi 

dibandingkan di Asia Tenggara. dapat dilihat pada Gambar 1. Terkonfirmasi positif 

Covid-19 di Asia Tenggara (Per 17 Agustus 2020). 
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Gambar 1.1 Diagram Terkonfirmasi positif Covid-19 Asia Tenggara (Per 17 

Agustus 2020) 

Sumber : Worldometers 

Angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia termasuk tinggi di Asia 

Tenggara. Indonesia berada di posisi ke 2 setelah Filipina dengan jumlah 

terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 141.370. Terkonfirmasi positif Covid-19 

yang dinyatakan sembuh Indonesia no 4 di Asia Tenggara sebanyak 6.207 pasien. 

Sedangkan untuk pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang dinyatakan meninggal 

di Indonesia sebanyak 1.821 pasien jumlah ini termasuk no 2 tertinggi di Asia 

Tenggara per tanggal 17 Agustus 2020 (Rizal, 2020). 

Pertambahan terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia setiap harinya terus 

meningkat. Terlihat pada gambar pertambahan terkonfirmasi positif Covid-19 di 

Indonesia. 

 
Gambar 1.2 Grafik Terkonfirmsi Positif  Covid-19 Di Indonesia (20 April – 19 

September 2020) 

Sumber : covid19.go.id 
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Jumlah pertambahan terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia terus 

mengalami peningkatan yang pada bulan April yang pertambahan rata rata 

sebanyak 400 pasien sedangkan pada bulan September pasien Covid-19 

pertambahan mencapai 3.500 pasien. Pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh 

juga mengalami peningkatan yang pada bulan april sekitar 100 pasien sedangkan di 

bulan September mengalami peningkatan terkonfirmasi positif Covid-19 yang 

dinyatakan sembuh mencapai rata-rata 3.000 pasien. Sedangkan pasien yang 

terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal tetap stabil tiap harinya rata rata 

yang dinyatakan meninggal 100 pasien Covid-19 (Fanani, 2020). 

Persebaran terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia berada di Pulau Jawa. 

Terlihat pada gambar 3. Provinsi di Indonesia dengan jumlah terkonfirmasi positif 

Covid-19 terbanyak (Per 19 September 2020). 

 
Gambar 1.3 Diagram Provinsi di Indonesia dengan jumlah pasien Covid-19 

terbanyak (Per 19 September 2020) 

Sumber : covid19.go.id 

Jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 paling banyak berada di DKI Jakarta, 

kemudian disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jumlah terkonfirmasi positif 

Covid-19 yang dinyatakan sembuh paling banyak berada di Provinsi DKI Jakarta, 

Jawa Timur dan disusul oleh Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Sedangkan jumlah 

terkonfirmasi positif Covid-19 yang dinyatakan meninggal paling banyak berada di 

Jawa Timur kemudian disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Sari, 2020). 

Terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. 

Surakarta menjadi wilayah di Indonesia yang pertama kali menerapkan status 
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Kejadian Luar Biasa (KLB) sejak 13 Maret 2020. Terlihat pada edaran Walikota 

Surakarta FX Rudiyatmo. 

 
Gambar 1.4 Edaran Walikota Surakarta FX Rudiyanto 

Sumber : Putut Gunawan/Anggota DPRD Kota Surakarta 

Walikota Surakarta FX Rudiyatmo menetapkan Surakarta masuk kategori 

Kejadian Luar Biasa (KLB) virus Corona. Karena itu, untuk memutus mata rantai 

penyebaran virus Corona, maka mulai Senin (16/3/2020) hingga 14 hari ke depan 

atau selama dua minggu, siswa/siswi mulai dari TK hingga SMA/SMK baik negeri 

maupun swasta di Kota Surakarta belajar di rumah alias diliburkan. Selain itu, car 

free day (CFD) juga ditiadakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, pentas 

wayang orang di Sriwedani dan kethoprak juga di liburkan. Sementara kegiatan 

olahraga di Manahan dan Sriwedari ditutup serta destinasi dan transportasi wisata 

juga ditutup (Jehamun, 2020). Surakarta pernah mengalami Zona hitam Covid-19 

pada Minggu (17/7/2020) dikarenakan jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 

bertambah sebanyak 18 orang yang merupakan catatan tertinggi penambahan 

terkonfirmasi positif Covid-19 sejak bulan maret 2020 yang biasanya pertambahan 

terkonfirmasi positif Covid-19 1 sampai 2 kasus per harinya (Mukaromah, 2020). 
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Muley et al., (2020) menyebutkan bahwa sektor transportasi memiliki peran 

dua kali lipat selama wabah penyakit menular, karena dengan melakukan perjalanan 

menggunakan transportasi umum menjadikan lebih banyak bertemu dan kontak 

langsung dengan orang lain yang bisa mengakibatkan penularan penyakit semakin 

mudah. Ditemukan bahwa pembatasan perjalanan lokal dan internasional, jika 

diterapkan pada tahap awal, efektif dalam mengendalikan penyebaran penyakit 

menular. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

spatiotemporal persebaran hotspot Covid-19 di wilayah Eks Karesidenan Surakarta, 

serta mengetahui hubungan antara pusat sarana transportasi umum (Terminal bus, 

Stasiun dan Bandara) terhadap jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayah 

Eks Karesidenan Surakarta. 

 

 Perumusan Masalah  

1. Bagaimana persebaran Spatiotemporal hotspot Covid-19 di wilayah Eks 

Karesidenan Surakarta ? 

2. Bagaimana hubungan antara pusat sarana transportasi umum terhadap 

jumlah terkonfirmasi Covid-19 di wilayah Eks Karesidenan Surakarta? 

 

 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis hotspot persebaran Spatiotemporal hotspot Covid-19 di 

wilayah Eks Karesidenan Surakarta. 

2. Menganalisis hubungan antara pusat sarana transportasi umum terhadap 

jumlah terkonfirmasi Covid-19 di wilayah Eks Karesidenan Surakarta. 

 

 Kegunaan Penelitian 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan 

Menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai pola persebaran 

Spatiotemporal hotspot Covid-19 serta hubungan antara pusat sarana 

transportasi umum terhadap jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di 

wilayah Eks Karesidenan Surakarta dan sebagai sarana pengembangan 

ilmu pengetahuan sesuai dengan hasil penelitian. 
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2. Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pola persebaran 

Spatiotemporal hotspot Covid-19 serta hubungan antara pusat sarana 

transportasi umum terhadap jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di 

wilayah Eks Karesidenan Surakarta, agar menjadi acuan bagi masyarakat 

untuk dapat mengurangi angka persebaran Covid-19 yang terjadi di 

wilayah Eks Karesidenan Surakarta. 

3. Dinas Terkait 

Membatu Dinas kesehatan di wilayah Eks Karesidenan Surakarta dalam 

menampilkan informasi tentang persebaran Covid-19 yang terjadi di 

wilayah Eks Karesidenan Surakarta. 

 

 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 Telaah Pustaka 

 Geografi Medis 

Geografi medis berkaitan dengan analisis pola spasial penyakit dan 

penyediaan perawatan kesehatan. John M. Hunter terkenal mendefinisikan 

lapangan sebagai "penerapan konsep geografis dan teknik untuk masalah yang 

berhubungan dengan kesehatan" (Hunter, 1974). Definisi geografi ini adalah 

interaksi manusia dengan lingkungan melalui ruang dan waktu serta 

mengkonseptualisasikan pengaruh lingkungan secara luas untuk mencakup 

lingkungan biofisik, binaan, dan sosial. Hunter menyarankan bahwa geografi medis 

adalah jantung dari disiplin geografi, karena semua spesialisasi memiliki sesuatu 

yang ditawarkan untuk memahami masalah kesehatan. Bidang ini secara historis 

dibagi menjadi studi penyakit yang sering melibatkan pemetaan dan pemodelan dan 

yang menyangkut aspek geografis layanan kesehatan. (Hunter, 1974). 

Earickson, (2009) mengatakan bahwa geografi medis menggunakan konsep 

dan paradigma disiplin geografi untuk menyelidiki hubungan manusia dengan 

lingkungan dari penyakit, nutrisi, dan sistem perawatan medis, di mana peta dan 

ilmu informasi geografis (GIScience) bisa dibilang paling menonjol saat ini. Oleh 

karena itu, lokasi, situasi, tempat, lokasi, wilayah, dan semua konsep spasial dapat 
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dibandingkan dengan sebaran dan penyebaran sebagian besar penyakit, nutrisi 

sebagai faktor penyakit dan kesehatan, serta penawaran dan permintaan sumber 

daya perawatan kesehatan. Salah satu konsep utama geografi sebagai ilmu adalah 

bahwa ia meneliti hubungan antara masyarakat dan lingkungannya secara holistik. 

Dalam subbidang geografi medis tertentu, fokusnya adalah pada interaksi-interaksi 

yang terutama berhubungan dengan kesehatan manusia dalam berbagai sistem 

budaya dan biosfer yang beragam. Dalam tradisi geografis, geografi medis sangat 

bersifat interdisipliner dan integratif. Praktisi berasal dari, atau berintegrasi dengan 

berbagai disiplin ilmu, termasuk antropologi, kartografi, ekonomi, epidemiologi, 

sejarah, ekologi manusia, kedokteran, ilmu politik, psikologi, kesehatan 

masyarakat, dan sosiologi. Ahli geografi medis juga, terutama, pemecah masalah 

yang menangani masalah berbasis lingkungan dan yang berasal dari antropogenik. 

Tempat kerja mereka termasuk akademisi, swasta, dan organisasi publik. 

Studi geografis medis penyakit sering ditempatkan dalam konteks teoritis 

ekologi penyakit. Studi yang berfokus pada metode spasial terkadang disebut studi 

epidemiologi spasial atau geografis. Geografi pelayanan kesehatan berkaitan 

dengan aspek spasial akses ke pelayanan kesehatan, pemberian pelayanan 

kesehatan, dan perencanaan pelayanan kesehatan. Geografi medis adalah bidang 

holistik yang mengacu pada konsep, teori, dan teknik geografi serta ilmu sosial dan 

biofisik lainnya. Ini mencakup ilmu biologi, lingkungan, dan sosial dan 

menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif. Ini menjelaskan berbagai 

metodologi untuk menerapkan teori geografis medis dibagian Pemetaan Penyakit 

dan diakhiri dengan bagian Lokasi dan Alokasi Layanan Kesehatan (Earickson, 

2009). 

 

 Penyakit Menular 

Penyakit menular biasanya menyebar dengan cepat dan mempengaruhi 

sejumlah besar orang, mengganggu setiap hari aktivitas mayoritas penduduk. 

Penyakit ini menciptakan keadaan darurat kesehatan dan diklasifikasikan sebagai 

pandemi atau epidemi tergantung pada tingkat keparahan. Sejarah penyakit menular 

yang mempengaruhi kehidupan manusia sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, 
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misalnya, Kematian Hitam di abad ke-14. Pada tahun 1918, Flu Spanyol, pandemi 

influenza, menyerang setiap orang ketiga di dunia (sekitar 500 juta), menyebabkan 

kematian 10% orang yang terinfeksi (sekitar 50 juta) diseluruh dunia. Pergerakan 

pasukan masuk Perang Dunia I berkontribusi untuk menyebarkan penyakit dari 

benua ke benua selama fase selanjutnya perang (Muley et al., 2020). 

SARS, pandemi pertama di abad ke-21, diidentifikasi pada 26 Februari 2003 

di Hong Kong.  Wabah SARS menyebar dengan cepat, mengakibatkan 8.422 

infeksi diseluruh dunia dengan angka kematian hampir 11%.  Wabah tersebut 

menghancurkan ekonomi lokal serta regional.  Pemeriksaan kesehatan di antara 

pelancong internasional dan karantina rumah diterapkan sebagai alat yang efektif 

untuk menghentikan penularan SARS.  Setelah itu, pada April 2009 penduduk USA 

dan Mexico mengalami wabah virus jenis baru yang disebut Influenza A7.  Selama 

tahun pertama, HIN1 menyebabkan kematian 151.700 - 575.400 orang diseluruh 

dunia.  Selanjutnya, pada 10 Agustus 2010, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

mengumumkan diakhirinya pandemi global influenza H1N1 2009.  Selanjutnya, 

pada 2012, epidemi MERS, penyakit pernapasan akibat virus yang disebabkan oleh 

virus korona baru MERS-CoV, muncul di Arab Saudi.  Kemudian, itu menyebar ke 

27 negara, dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Republik Korea menjadi 

negara yang paling parah terkena.  Baru-baru ini, COVID-19 yang disebabkan oleh 

novel-Cov, pertama kali terdeteksi di China pada 2019. Pada 11 Maret 2020, WHO 

menyatakan COVID-19 sebagai pandemi.  Sampai saat ini, telah mempengaruhi 

213 negara di dunia, sedangkan Amerika Serikat adalah yang paling parah terkena 

dampak dalam kedua aspek, infeksi dan kematian (Muley et al., 2020). 

 

 Covid-19 

Virus korona SARS-CoV-2 baru yang menyebabkan penyakit pernapasan 

yang disebut COVID-19 yang mempengaruhi hampir setiap negara diseluruh dunia. 

Salah satu penyebabnya cepat menyebar adalah kemampuannya untuk menularkan 

selama fase infeksi tanpa gejala, dilaporkan sebagai penyebabnya sekitar 40% dari 

peristiwa penularan SARS-CoV-24,5. Sebagai pandemi COVID-19 terus tumbuh 

dalam tingkat, tingkat keparahan, dan konsekuensi sosio-ekonomi, tingkat 
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kematiannya masih belum jelas. Infeksi SARS-CoV-2 muncul dengan spektrum 

perjalanan klinis yang luas dari asimtomatik menjadi fatal, memperumit definisi 

'kasus'. Sekitar 80-91% dari infeksi telah dilaporkan hanya menunjukkan gejala 

ringan sampai sedang termasuk sakit tenggorokan, batuk kering dan demam. Rasio 

kematian terkait SARS-CoV-2 untuk kasus yang dilaporkan secara keseluruhan 

(case fatality rate, CFR) secara inheren berbeda antar negara (Streeck et al., 2020). 

 

 Hubungan Mobilitas Manusia dengan Penyebaran Covid-19 

Kemajuan teknologi terutama dibidang komunikasi dan transportasi telah 

mempermudah mobilitas manusia antar ruang. Lewat media massa, surat kabar, 

radio, televisi memudahkan pengenalan daerah lain yang belum pernah dikenal, 

dikenal secara tidak langsung. Dengan alat-alat transportasi yang semakin 

berkembang memungkinkan kunjungan langsung ke objek, maupun pergaulan 

antar manusia menjadi semakin meningkat frekuensinya. Sesungguhnya mobilitas 

keruangan bukan merupakan gejala baru dalam sejarah kehidupan manusia. 

Gerakan manusia antar daerah, pulau, negara sudah dikenal sejak lama, datangnya 

orang dari daratan Asia, Eropa ke Indonesia merupakan bukti sejarah. Perjalanan 

armada Sultan Agung ke Batavia, armada Pejajaran ke Majapahit, dan masih 

banyak lagi contoh lain. Gerakan manusia antar daerah, pulau, ataupun benua tentu 

mempunyai motif yang berbeda-beda. Ada yang bermotif penyiaran agama, 

perdagangan, penguasaan daerah, persahabatan dan masih banyak lagi, yang 

kadang-kadang bersifat amat pribadi. Tidak sedikit juga perjalanan itu tidak jelas 

tujuannya. Gelombang perjalanan manusia antar ruang ini menjadi semakin 

.meningkat jumlahnya sejak abad ke-19, yaitu bersamaan dengan perkembangan 

teknologi modern. Perjalanan yang mereka lakukan dalam rangka ingin mengetahui 

daerah bam untuk tujuan tertentu, atau sekedar mencari pengalaman bam, kepuasan, 

kesegaran Jasmani dan rohani (Wardoyo, 1987) 

Menurut World Health Organization (WHO), COVID-19 menular melalui 

orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit dapat menyebar melalui tetesan 

kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau 

batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang lalu 
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disentuh dan orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. 

Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang 

ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona (CNBC Indonesia, 2020). 

Tindakan pencegahan substansial yang membatasi mobilitas manusia harus 

dipertimbangkan secara serius dan segera di daerah impor untuk mengurangi 

tingkat kontak dalam populasi dengan secara aktif mengelola karantina, isolasi dan 

jarak sosial. Peta kepadatan menunjukkan penyebaran yang bervariasi di 21 

kabupaten; sebagian besar orang yang terinfeksi berada di kota Dhaka sebesar 

56,4% (123), pusat kota di Bangladesh dan kota tetangga Narayangonj pada 21% 

(46) di Bangladesh. Dalam hal riwayat perjalanan 40 orang, 17 (42,5%) orang 

berasal dari Dhaka dan 23 orang (57,5%) meninggalkan kota Naranayganj ke rumah 

mereka. Penguncian awal lebih lanjut di distrik pedesaan mungkin diperlukan untuk 

mengurangi penularan virus SARSCoV-2 secara lokal (Ghosh & Mollah, 2020). 

 

 Analisis Spasial 

Analisis spasial atau yang sering disebut juga analisis keruangan, menurut 

Bintarto dan Hadisumarno (1991) mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-

sifat penting atau sifat-sifat penting. Pada analisis keruangan yang harus 

diperhatikan adalah penyebaran penggunaan ruang yang akan digunakan untuk 

berbagai kegunaan yang dirancang. Pada analisa keruangan ini dapat dikumpulkan 

data lokasi yang terdiri dari data titik (Point data) dan data bidang (areal data). 

Pendekatan keruangan merupakan suatu cara pandang atau kerangka analisis yang 

menekankan eksistensi ruang dalam perspektif geografi dapat dipandang dari 

struktur (spatial structure), pola (spatial pattern) dan proses (spatial processes) 

(Bintarto & Hadisumarno, 1979). 

Pola (pattern) merupakan kekhasan distribusi gejala tertentu di dalam ruang 

atau wilayah. Pola keruangan ditunjukkan dengan mengamati gejala berdasarkan 

kenampakan point features, line features dan areal features. Pola keruangan titik 

adalah kekhasan distribusi titik-titik (mencerminkan gejala geografi tertentu) dalam 

ruang yang diamati (Yunus, 2007). 
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Analisis spasial dapat diketahui dengan menggunakan peta. Dalam 

perkembangan teknologi perpetaan, pembuatan peta dipermudah dengan adanya 

SIG yang dirancang untuk menganalisis dan mengolah data dalam jumlah yang 

besar sehingga memudahkan dalam penuangan data tersebut ke base map yang 

menghasilkan peta tematik (Bintarto & Hadisumarno, 1979). 

 

 Hot Spot Analisis  

Analisis Hot Spot (Hot Spot Analysis) merupakan metode yang digunakan 

untuk menentukan lokasi pengelompokan (Clustering) suatu fenomena. Analisis ini 

menggunakan vektor untuk mengidentifikasi lokasi titik hotspot dengan 

menggabungkan titik kejadian sehingga membentuk titik konvergen yang saling 

berdekatan satu sama lain berdasarkan jarak antar titik yang dihitung. Ketika jumlah 

lokal sangat berbeda dari jumlah lokal yang diharapkan dan perbedaan itu terlalu 

besar maka hasil fenomena tersebut menjadi random (ESRI, 2020). 

 
Gambar 1.5 Hot Spot Anaysis Getis-Ord Gi* 

Sumber : ESRI,2020 

Z-Score dan P-value menjadi dasar penentuan apakah suatu fitur dapat 

menjadi hotspot, netral atau coldspot area. Jika z-score tinggi (Positif) dan p-value 

rendah maka fitur tersebut menjadi wilayah hotspot, namun jika z-score rendah 

(negatif) dan p-value kecil maka fitur tersebut diindikasikan menjadi area coldspot. 

Maka semakin intes pengelompokan spasialnya (ESRI, 2020). Panduan untuk nilai 

x-score dan p-value dapat dilihat  
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Gambar 1.6 Ilustrasi nilai z-score dan p-value terhadap penentuan clustering  

Sumber : Glenbambric, 2016 

 

 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terkait Hotspot Covid-19 masih belum banyak dilaporkan. 

Penelitian ini lebih cenderung mengambil dari penelitian sebelumnya akan tetapi 

masih sedikit ada keterkaitan, antara lain Bíl et al., (2019) dengan judul A detailed 

spatiotemporal analysis of traffic crash hotspots penelitian ini Mengidentifikasi 

pengelompokan Hotspot kecelakaan lalu lintas dibagian pedesaan di Jalan Raya 

Ceko (3.933 km), penelitian ini menggunakan metode Kernel Density Estimasi 

(KDE), Analisis spasial dan temporal dari data kecelakaan. Sedangkan pada 

penelitian Yu et al., (2020) dengan judul Risk hotspot of chemical Accidents based 

on spatial analysis in Ulsan, South Korea, penelitian tersebut Mengidentifikasi 

Hotspot risiko kimiawi di Ulsan, Korea Selatan dengan menggunakan Data 

Sekunder, Analisis Spasial, Sistem Informasi geografis (GIS) dan penginderaan 

jauh (PJ) digunakan karena ini dapat memproses data dalam jumlah besar dan 

sangat berguna untuk visualisasi data. Sedangakan pada penelitian Filho et al., 

(2020) dengan judul Coronavirus: COVID-19 Transmission in Pacific Small Island 

Developing States, penelitian tersebut Mengidentifikasi penyebaran Covid-19 

dengan menggunakan data perjalanan pasien Covid-19. Mengidentifikasi cara-cara 

untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Pada penelitian  Ghosh & Mollah, (2020) 

dengan judul The risk of public mobility from hotspots of COVID-19 during travel 

restriction in Bangladesh. Penelitian tersebut memahami risiko pergerakan terbuka 
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dari hotspot Data Sekunder dari Pasien Covid-19 melakukan migrasi. Sedangkan 

pada penelitian (Muley et al., 2020) Role of Transport during Outbreak of 

Infectious Diseases: Evidence from the Past, penelitian tersebut Menganalisis peran 

transportasi dalam pengendalian penyakit menular dan pengaruh strategi mitigasi 

pada sector transportasi. 

Perbedaan dari penelitian sebelumnya cenderung perbedaannya pada objek 

yang digunakan yaitu Covid-19. Selain itu juga pada penelitian ini mengaitkan 

antara jumlah Covid-19 dengan jarak menuju sarana pusat Transportasi. Sedangkan 

pada penelitian sebelumnya juga ada yang meneliti bahwasanya dengan melakukan 

perjalanan menggunakan saranan Transportasi lebih meningkatkan pergesaran dari 

penyakit menular. 
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Tabel 1.1 Tabel Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Michal Bíl, 
Hangnan Yua, 

Woo-Kyun Leea, 

Jong Ryeul Sohnb 

 

A detailed 

spatiotemporal 

analysis of 

traffic crash 

hotspots (Bíl et 

al., 2019) 

Mengidentifikasi 

pengelompokan 

Hotspot 

kecelakaan lalu 

lintas dibagian 

pedesaan di 

Jalan Raya Ceko 

(3.933 km) 

Kernel Density 

Estimasi (KDE) 

Analisis spasial dan 

temporal dari data 

kecelakaan 

Semua Hotspot yang teridentifikasi, selama 

periode sembilan tahun yang dipantau, 

mencakup antara 6,8% dan 8,2% dari seluruh 

panjang jaringan jalan yang dimaksud. 

Persentase kecelakaan lalu lintas didalam 

hotspot tetap stabil dari waktu ke waktu sekitar 

50%. Tiga jenis dasar hotspot diidentifikasi 

saat menganalisis pola tabrakan 

Spatiotemporal: munculnya hotspot, stabilitas, 

dan hilangnya. Hanya 100 titik hotspot yang 

stabil (tetap pada posisi yang kurang lebih 

sama) selama periode sembilan tahun. 

Pendekatan ini dapat diterapkan deret waktu 

kecelakaan lalu lintas apa pun ketika posisi 

dan tanggal kecelakaan yang tepat tersedia 

Hangnan Yua, 

Woo-Kyun Leea, 

Jong Ryeul Sohnb 

 

Risk hotspot of 

chemical 

Accidents 

based on 

spatial analysis 

in Ulsan, South 

Korea (Yu et 

al., 2020) 

Mengidentifikasi 

Hotspot risiko 

kimiawi di 

Ulsan, Korea 

Selatan 

Data Sekunder, 

Analisis Spasial, 

Sistem Informasi 

geografis (GIS) dan 

penginderaan jauh 

(PJ) digunakan karena 

ini dapat memproses 

data dalam jumlah 

besar dan sangat 

berguna untuk 

visualisasi data. 

Menunjukkan bahwa hotspot risiko kimiawi 

mencakup setidaknya 16 dongs Ulsan dan 

melibatkan sekitar 400.000 warga, yang 

mewakili 38% dari populasi kota. Sebagai 

tambahan, masalah seperti pabrik yang menua, 

lingkungan yang terkontaminasi, dan 

kurangnya pendidikan keselamatan semakin 

meningkatkan risiko kimiawi. Oleh karena itu, 

pemantauan keamanan rutin pabrik kimia dan 

lingkungannya sangat penting mengurangi 

risiko masa depan di bidang ini. 
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Walter Leal Filho, 

Johannes M. Lütz, 

David N. Sattler, 

Patrick D. Nunn 

 

Coronavirus: 

COVID-19 

Transmission 

in Pacific 

Small Island 

Developing 

States (Filho et 

al., 2020) 

Mengidentifikasi 

penyebaran 

Covid-19 

dengan 

menggunakan 

data perjalanan 

pasien Covid-19 

Mengidentifikasi 

cara-cara untuk 

mengurangi 

penyebaran 

Covid-19 

Data Sekunder 

Perjalanan Pasien 

tekonfirmasi positif 

Covid-19,  

Analisis Korelasional 

Analisis korelasional menunjukkan 

konektivitas positif terkait dengan tanggal 

kasus pertama dan tingkat penyebaran di SIDS 

Pasifik.  

Konektivitas memainkan peran sentral dalam 

penyebaran COVID-19 di SIDS Pasifik.  

Masuknya orang secara terus menerus adalah 

faktor signifikan untuk penyebaran didalam 

negara. 

Upaya pencegahan penularan dengan menutup 

perbatasan mengurangi transmisi tetapi juga 

menciptakan kesulitan ekonomi yang 

signifikan karena banyak yang bergantung 

pada SIDS Pasifik banyak pada pariwisata dan 

pertukaran internasional. Implikasi praktis dari 

temuan mengungkapkan kerentanan SIDS 

Pasifik terhadap pandemi dan peran kunci 

konektivitas dalam penyebaran COVID-19 di 

wilayah Pasifik. 

Probir Kumar 

Ghosh, 

Mohammad Manir 

Mollah 

 

The risk of 

public mobility 

from hotspots 

of COVID-19 

during travel 

restriction in 

Bangladesh 

(Ghosh & 

Mollah, 2020) 

Untuk 

memahami 

risiko 

pergerakan 

terbuka dari 

hotspot 

Data Sekunder dari 

Pasien Covid-19 

melakukan migrasi 

Peta kepadatan menunjukkan penyebaran 

yang bervariasi di 21 kabupaten; sebagian 

besar orang yang terinfeksi berada di kota 

Dhaka sebesar 56,4% (123), pusat kota di 

Bangladesh dan kota tetangga Narayangonj 

pada 21% (46) di Bangladesh.  

Dalam hal riwayat perjalanan 40 orang, 17 

(42,5%) orang berasal dari Dhaka dan 23 
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orang (57,5%) meninggalkan kota 

Naranayganj ke rumah mereka 

Penguncian awal lebih lanjut di distrik 

pedesaan mungkin diperlukan untuk 

mengurangi penularan virus SARSCoV-2 

secara lokal.  

Tindakan pencegahan substansial yang 

membatasi mobilitas manusia harus 

dipertimbangkan secara serius dan segera di 

daerah impor untuk mengurangi tingkat 

kontak dalam populasi dengan secara aktif 

mengelola karantina, isolasi dan jarak sosial. 

Deepti Muley, 

Md. Shahin, 

Charitha Dias, 

Muhammad 

Abdullah 

 

Role of 

Transport 

during 

Outbreak of 

Infectious 

Diseases: 

Evidence from 

the Past 

(Muley et al., 

2020) 

Menganalisis 

peran 

transportasi 

dalam 

pengendalian 

penyakit 

menular dan 

pengaruh 

strategi mitigasi 

pada sector 

transportasi 

 

Data Sekunder, 

Analisis Deskritif dari 

artikel terdahulu 

terkait peran 

transportasi dalam 

pengendalian penyakit 

menular 

Menunjukkan bahwa sektor transportasi 

memiliki peran dua kali lipat selama wabah 

penyakit menular: mengendalikan penyebaran 

infeksi dan menilai dampak dari berkurangnya 

aktivitas luar ruang pada sektor transportasi. 

Ditemukan bahwa pembatasan perjalanan 

lokal dan internasional, jika diterapkan pada 

tahap awal, efektif dalam mengendalikan 

penyebaran penyakit menular; pada tahap 

selanjutnya, perubahan perilaku menjadi 

menonjol dalam membatasi penyebaran. Lebih 

lanjut, wabah tersebut mengakibatkan 

penurunan mobilitas yang signifikan, 

mengubah pola lalu lintas dengan puncak yang 

lebih rendah dan meningkatkan keselamatan 

lalu lintas.  
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 Kerangka Penelitian 

Pandemi Covid 19 merupakan sebuah penyakit baru yang belum pernah 

terjadi dalam sejarah modern yang terjadi diseluruh dunia. Virus ini terus menerus 

bergerak tidak memiliki batasan ke seluruh dunia. Peningkatan penularan Covid-19 

dari waktu ke waktu dan social distancing merupakan strategi pencegahan utama 

(Zhao et al., 2020).  

Analisis Hot Spot (Hot Spot Analysis) merupakan metode yang digunakan 

untuk menentukan lokasi pengelompokan (Clustering) suatu fenomena. Analisis ini 

menggunakan vektor untuk mengidentifikasi lokasi titik panas dengan 

menggabungkan titik kejadian sehingga membentuk titik konvergen yang saling 

berdekatan satu sama lain berdasarkan jarak antar titik yang dihitung. Ketika jumlah 

lokal sangat berbeda dari jumlah lokal yang diharapkan dan perbedaan itu terlalu 

besar maka hasil fenomena tersebut menjadi random (ESRI, 2020). 

Sektor transportasi memiliki peran dua kali lipat selama wabah penyakit 

menular, karena dengan melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum 

menjadikan lebih banyak bertemu dan kontak langsung dengan orang lain yang bisa 

mengakibatkan penularan penyakit semakin mudah. Ditemukan bahwa pembatasan 

perjalanan lokal dan internasional, jika diterapkan pada tahap awal, efektif dalam 

mengendalikan penyebaran penyakit menular; pada tahap selanjutnya, perubahan 

perilaku menjadi menonjol dalam membatasi penyebaran. wabah mengakibatkan 

penurunan mobilitas yang signifikan, mengubah pola lalu lintas dengan puncak 

yang lebih rendah dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Pangsa moda 

transportasi umum berkurang drastis dan orang lebih menyukai mobil dan moda 

aktif (Muley et al., 2020). 

Penyebaran virus bisa terjadi dari waktu ke waktu, akan tetapi penyebaran 

virus juga selalu berada ditempat yang sama. Hal ini membuat penelitian ini untuk 

menganalisis hotspot penyebaran virus Covis-19 secara Spatiotemporal artinya 

menganalisis perbedaan penyebaran virus Covid-19 dari waktu ke waktu apakah 

mengalami perbedaan lokasi hotspot persebaran virus Covid-19.  

Hubungan antara jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan 

jarak menuju sarana transportasi apakah ada keterkaitan. Karena salah satu 
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penyebaran penyakit menular diakibatkan oleh pergerakan manusia dari tempat satu 

ke tempat yang lain   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

 Sumber: Penulis, 2020 

  

 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Semakin dekat Jarak menuju sarana 

Transportasi maka semakin tinggi Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19”  

 

 Batasan Operasional 

1. Analisis Spatiotemporal adalah spasial (keruangan), temporal (waktu) 

mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting atau sifat-sifat 

penting. Pada analisis ini yang harus diperhatikan adalah penyebaran 

penggunaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang 

dirancang dari waktu ke waktu. Pada analisa ini dapat dikumpulkan data 

lokasi yang terdiri dari data titik (Point data) dan data bidang (areal data) 

dari waktu ke waktu.  

2. Analisis Hot Spot (Hot Spot Analysis) merupakan metode yang digunakan 

untuk menentukan lokasi pengelompokan (Clustering) suatu fenomena. 

Analisis ini menggunakan vektor untuk mengidentifikasi lokasi titik panas 

dengan menggabungkan titik kejadian sehingga membentuk titik 

konvergen yang saling berdekatan satu sama lain berdasarkan jarak antar 

COVID-19 

Faktor Penyebaran 
Hotspot  

Kasus 

Jarak dari Sarana 

Transportasi Umum 
Analisis Regresi 
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titik yang dihitung. Ketika jumlah lokal sangat berbeda dari jumlah lokal 

yang diharapkan dan perbedaan itu terlalu besar maka hasil fenomena 

tersebut menjadi random (ESRI, 2020). 

3. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-

2, pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di provinsi Hubei Cina pada 

Desember 2019. Covid-19 sebelumnya dikenal sebagai Novel 201 Novel 

Coronavirus (2019-nCoV) penyakit pernapasan, sebelum Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan nama resmi sebagai Covid-19 pada 

bulan Februari 2020. 

4. Lokasi penelitian berada di wilayah Eks Karesidenan Surakarta, yaitu Kota 

Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 

Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali.  
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