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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota sebagai pusat kegiatan yang memiliki kelengkapan fasilitas seperti 

pendidikan, perdagangan dan jasa, perkantoran serta pemerintahan. Kota akan terus 

berkembang disertai dengan pertumbuhan penduduk serta meningkatnya tuntutan 

kebutuhan dari masyarakat pada aspek-aspek, ekonomi, sosial, budaya, dan 

teknologi yang telah mengakibatkan kebutuhan perumahan sebagai kebutuhan 

pokok yang terus meningkat (Iswahyudin, 2018). Pembangunan kawasan 

perumahan kini bergeser dari pusat kota ke pinggiran kota. Perkembangan kota ini 

akan mempengaruhi kawasan pinggirannya. Sebagai pusat kegiatan, harga lahan di 

pusat kota akan semakin mahal, sehingga sebagian orang mencari alternatif tempat 

tinggal didaerah pinggiran kota dengan harga lahan yang relatif lebih murah. Tetapi 

disisi lain mereka harus melakukan perjalanan yang lebih jauh untuk menuju ke 

tempat aktifitasnya sehari – hari yang berada di pusat kota (Tribowo, 2016).  

 

Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kota 

metropolitan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.497.938 jiwa (BPS Kota 

Bandung, 2018). Kota Bandung sebagai pusat kegiatan atau pusat aktivitas yang 

memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sehingga menjadi daya tarik penduduk 

yang bertempat tinggal di sekitarnya. Dengan pertumbuhan Kota Bandung yang 

pesat, menyebabkan kebutuhan perumahan yang meningkat sehingga 

perkembangan permukiman berkembang ke daerah pinggiran kota. 

 

Daerah pinggiran kota didefinisikan sebagai daerah yang berada dalam proses 

transisi dari pedesaan menjadi perkotaan. Pada umumnya, kawasan pinggiran 

masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap kota, karena adanya 

fasilitas yang lebih beragam dan lebih baik sehingga adanya pergerakan ke kota 

untuk bekerja, berbelanja atau bersekolah di jenjang yang lebih tinggi. Hal ini 

merupakan salah satu pemicu adanya pergerakan menuju pusat kota. Perilaku 

penduduk yang melakukan perjalanan ini secara tidak langsung berpengaruh 

terhadap pengembangan wilayah, baik wilayah tempat tinggalnya maupun wilayah 
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tujuannya. Pergerakan yang dilakukan umumnya berada dalam kawasan yang 

sama, berasal dari pinggiran kota menuju pusat kota atau dari satu kota ke kota 

lainnya yang melewati batas administrasi. Ketergantungan ini menyebabkan 

terjadinya peningkatan jumlah pergerakan untuk memenuhi kebutuhan (Pebrian, 

2013).  

 

Salah satu kawasan pinggiran yang terkena dampak dari perkembangan Kota 

Bandung di kawasan Bandung Selatan adalah Kecamatan Margahayu, Kabupaten 

Bandung. Kecamatan Margahayu menjadi alternatif pembangunan permukiman. 

Kecamatan Margahayu memiliki luas 993 Ha, 730 Ha adalah kawasan terbangun 

dan 203 Ha adalah kawasan pertanian dengan jumlah penduduk sebanyak 133.171 

jiwa (BPS, 2018). Banyaknya permukiman di Kecamatan Margahayu dan semakin 

banyak penduduk yang bermukim di Kecamatan Margahayu akan mengakibatkan 

aktivitas yang tinggi pada kawasan ini dan semakin banyak pula pergerakan yang 

ditimbulkan. Kota Bandung dijadikan tempat untuk bekerja dan memenuhi 

kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di tempat tinggal asalnya. Selain menuju Kota 

Bandung, pergerakan penduduk juga menuju daerah Kabupaten Bandung itu 

sendiri. Kecamatan Margahayu memiliki jarak yang tidak terlalu jauh untuk menuju 

pusat Kabupaten Bandung, yaitu Soreang. Dengan adanya pergerakan penduduk 

ini, volume lalu lintas yang melewati koridor jalan penghubung Kecamatan 

Margahayu, baik menuju Kota Bandung atau Kabupaten Bandung seperti Jl. Kopo 

dan Jl. Sukamenak akan meningkat karena adanya pergerakan penduduk. Oleh 

karena itu sangat mungkin terjadi kemacetan di waktu-waktu puncak seperti di pagi 

hari dan di sore hari. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Kawasan Bandung Selatan merupakan salah satu daerah pinggiran kota yang 

mengalami perubahan guna lahan dari pertanian menjadi permukiman. Salah 

satunya adalah Kecamatan Margahayu di Kabupaten Bandung yang berbatasan 

langsung dengan administrasi Kota Bandung. Luas wilayah terbangun di 

Kecamatan Margahayu adalah 73% dengan penggunaan lahan yang paling dominan 

adalah permukiman (BPS, 2018). Dengan banyaknya penduduk yang tinggal di 

Kecamatan Margahayu dan lengkapnya fasilitas yang ada di Kota Bandung, maka 
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ada keterkaitan dan interaksi antara Kecamatan Margahayu dan Kota Bandung yang 

akan menghasilkan pergerakan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari hari 

seperti bekerja, belanja, belajar dan aktivitas sosial lainnya. Selain Kota Bandung, 

dengan jarak yang relatif dekat, pergerakan juga terjadi menuju pusat Kabupaten 

Bandung, yaitu Soreang. Soreang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten 

Bandung.   

 

Tingginya pergerakan yang dihasilkan oleh penduduk di Kecamatan Margahayu ini 

akan menimbulkan permasalahan transportasi. Pergerakan yang ditimbulkan oleh 

penduduk di Kecamatan Margahayu didominasi oleh pergerakan menggunakan 

kendaraan pribadi. Sebagai jalan penghubung utama antara Kecamatan Margahayu, 

Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, berdasarkan data LPPM ITB tahun 2017 

Jl. Kopo memiliki V/C rasio sebesar 0,93 (Muhammad Fikry, 2019) sedangkan 

berdasarkan survei Dinas Perhubungan tahun 2019 Jl Kopo memiliki V/C rasio 

sebesar 0,81 dan Jl. Sukamenak memiliki V/C rasio sebesar 0,91 (Dishub 

Kabupaten Bandung, 2019), sehingga dapat dikatakan bahwa adanya banyak 

kendaraan yang digunakan untuk melakukan pergerakan di ruas jalan tersebut 

merupakan salah satu penyebab permasalahan transportasi seperti kemacetan. 

Selain pergerakan di jalan penghubung Kecamatan Margahayu dengan wilayah 

lainnya, pergerakan juga terjadi di jalan dalam Kecamatan Margahayu sendiri. Hal 

ini menggambarkan bahwa penduduk di Kecamatan Margahayu mempunyai 

pergerakan yang banyak dan beragam baik itu pergerakan komuter menuju Kota 

Bandung, menuju Kabupaten Bandung atau di dalam kecamatan itu sendiri. 

 

Kecamatan Margahayu memiliki jarak yang sama untuk menuju pusat Kabupaten 

Bandung, yaitu Soreang dan pusat Kota Bandung. Sehingga pergerakan yang 

ditimbulkan oleh penduduk yang tinggal di Kecamatan Margahayu akan beragam. 

Banyaknya pergerakan ini akan menimbulkan suatu permasalahan transportasi 

yang semakin buruk, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, khususnya pada saat 

orang ingin bergerak untuk tujuan yang sama di dalam daerah tertentu dan pada 

waktu yang bersamaan. Kendaraan pribadi seperti mobil dan motor merupakan 

moda transportasi yang lebih banyak digunakan untuk melakukan pergerakan 
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karena tidak banyak pilihan transportasi umum yang melayani Kecamatan 

Margahayu. Hanya terdapat satu pilihan transportasi umum yang melayani 

penduduk Kecamatan Margahayu untuk menuju Kota Bandung atau pusat 

Kabupaten Bandung Soreang, yaitu Angkutan Umum (Angkot) dengan trayek 

Soreang – Kebon Kalapa, dan satu angkutan umum dalam kabupaten yaitu trayek 

Palasari – Sayati. Maka perlu diidentifikasi karakteristik dan pola pergerakan 

penduduk seperti maksud pergerakan, tujuan pergerakan, jarak tempuh, pada pukul 

berapa melakukan pergerakan dan moda apa yang digunakan. 

 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka timbul pertanyaan penelitian sebagai 

berikut “Bagaimana Karakteristik dan Pola Pergerakan Penduduk di 

Kecamatan Margahayu?”. Pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam penelitian 

mengenai studi ini. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Dalam penelitian, dibutuhkan tujuan dan sasaran penelitian. Berikut tujuan dan 

sasaran dalam penyusunan penelitian ini. 

 

1.3.1 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan pola pergerakan 

penduduk di Kecamatan Margahayu.  

 

1.3.2 Sasaran 

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teridentifikasinya karakteristik sosial ekonomi penduduk di Kecamatan 

Margahayu, 

2. Teridentifikasinya pola pergerakan yang dihasilkan penduduk di Kecamatan 

Margahayu, 

3. Teridentifikasinya hubungan karakteristik dan pola pergerakan penduduk di 

Kecamatan Margahayu. 
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1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini menjadi dua bagian, yaitu ruang lingkup wilayah 

dan ruang lingkup substansi. Pada ruang lingkup wilayah akan dijelaskan mengenai 

letak wilayah studi, sedangkan pada ruang lingkup substansi akan dijelaskan 

mengenai batasan substansi yang akan dibahas pada penelitian ini. 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah yang menjadi lingkup penelitian ini yaitu Kecamatan Margahayu, 

Kabupaten Bandung, yang merupakan daerah pinggiran Kota Bandung di Bandung 

Selatan. Luas dari Kecamatan Margahayu adalah 993 Ha. Kecamatan Margahayu 

dipilih karena Kecamatan Margahayu merupakan daerah pinggiran kota yang 

berbatasan langsung dengan Kota Bandung dan dilewati oleh jalan kolektor primer, 

yaitu Jl. Raya Kopo. Selain itu Kecamatan Margahayu merupakan kecamatan yang 

paling padat yang ada di Kabupaten Bandung, dengan penggunaan lahan yang 

didominasi dengan permukiman. Kecamatan Margahayu memiliki jarak yang sama 

untuk menuju pusat Kota Bandung dan pusat Kabupaten Bandung, yaitu Soreang. 

Sehingga diperkirakan pola pergerakan penduduk yang dihasilkan di Kecamatan 

Margahayu akan beragam.  

 

Kecamatan Margahayu terbagi menjadi lima kelurahan/desa, yaitu Kelurahan 

Sulaeman, Desa Margahayu Selatan, Desa Margahayu Tengah, Desa Sayati, dan 

Desa Sukamenak. Adapun yang menjadi batasan dari wilayah penelitian 

Kecamatan Margahayu adalah sebagai berikut: 

- Timur : Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung 

- Barat : Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung 

- Utara : Kota Bandung  

- Selatan : Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung 
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Sumber: Hasil Interpretasi, 2019 

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kecamatan Margahayu
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1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan tujuan dan 

sasaran yang akan dilakukan. Berikut ruang lingkup substansi yang akan menjadi 

batasan materi dalam penelitian ini: 

1. Studi ini menggunakan responden keluarga dan anggota keluarga yang tinggal 

di Kecamatan Margahayu. 

 

2. Karakteristik Sosial Ekonomi penduduk 

Karakteristik ini membahas mengenai profil penduduk yang dibagi menjadi 

karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Kriteria karakteristik ini 

berdasarkan 

a. Karakteristik keluarga berdasarkan teori Daniel dan Warnes (1983) dan 

Manullang (2016) diidentifikasi dari: 

- jumlah anggota keluarga 

- pendapatan keluarga perbulan 

- kepemilikan kendaraan keluarga 

- biaya transportasi keluarga 

b. Karakteristik sosial ekonomi berdasarkan Iswahyudi (2018) diidentifikasi 

dari anggota keluarga: 

- usia setiap anggota keluarga 

- jenis kelamin setiap anggota keluarga 

- pendidikan setiap anggota keluarga 

- pekerjaan setiap anggota keluarga 

 

3. Pola Pergerakan Penduduk di Kecamatan Margahayu 

Pola pergerakan yang diteliti berdasarkan kriteria dari Tamim (2000), dan 

Tribowo (2008) pada penelitian ini dilihat dari:  

a. frekuensi pergerakan keluarga dan anggota keluarga  

b. maksud pergerakan anggota keluarga, maksud perjalanan pada penelitian 

seperti maksud bekerja, belajar, belanja, sosial dan lainnya. 

c. tujuan pergerakan anggota keluarga, yaitu lokasi yang menjadi tujuan 

d. moda yang digunakan anggota keluarga 
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e. waktu terjadinya pergerakan anggota keluarga, yang meliputi waktu 

berangkat dan pulang  

f. waktu tempuh keluarga dan anggota keluarga dari tempat asal ke tujuan 

g. jarak pergerakan keluarga dan anggota keluarga dari tempat asal ke tujuan 

h. biaya transportasi yang dikeluarkan keluarga. 

 

4. Hubungan Karakteristik dan Pola Pergerakan penduduk 

Pada substansi ini akan diketahui bagaimana hubungan antara variabel 

karakteristik penduduk dan pola pergerakan yang terjadi menggunakan uji 

crosstab dengan bantuan program SPSS. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan 

dimengerti. Adapun sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai 

berikut: 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab 1 pendahuluan membahas mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup substansi hingga sistematika penulisan. Bab ini akan menjadi dasar 

dalam melakukan penelitian. 

 

BAB 2 TINJAUAN TEORI KARAKTERISTIK DAN POLA PERGERAKAN 

Pada bab 2 tinjauan teori, akan membahas mengenai teori-teori tentang 

daerah pinggiran, bangkitan dan tarikan, karakteristik pelaku pergerakan, 

pola pergerakan serta penelitian sejenis yang pernah dilakukan. 

 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab 3 metodologi penelitian, membahas mengenai jenis penelitian 

yang akan dilakukan, metode pengumpulan data yang meliputi bentuk dan 

sumber data sesuai variabel dan indikator, metode analisis serta kerangka 

analisis terkait penelitian yang akan dilakukan. 
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BAB 4 GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KARAKTERISRIK 

PENDUDUK DI KECAMATAN MARGAHAYU 

Pada bab 4 yaitu gambaran umum kawasan, karakteristik penduduk, 

didalamnya membahas mengenai gambaran umum Kecamatan Margahayu, 

karakteristik penduduk yang meliputi karakteristik keluarga dan anggota 

keluarga yang diperoleh dan menyajikan data yang telah terkumpul menurut 

klasifikasinya masing-masing. 

 

BAB 5 KARAKTERISTIK POLA PERGERAKAN PENDUDUK DI 

KECAMATAN MARGAHAYU 

Pada bab 5 yaitu karakteristik pola pergerakan membahas mengenai pola 

pergerakan penduduk yang dihasilkan berdasarkan kuesioner travel diary 

serta pengolahan dan analisis data yaitu hubungan karakteristik penduduk 

dengan pola pergerakan penduduk di Kecamatan Margahayu. 

 

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab 6 ini akan dibahas mengenai temuan studi dan kesimpulan studi 

serta rekomendasi yang terkait dengan studi ini. 

 




