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BAB I                                                                                                                                      

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Pada dasarnya Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang meliputi sekitar 

17.500 pulau, dan sangat luas yaitu membentang dari sabang sampai merauke 

sekitar 5.000 kilometer dan melintang dari pulau marore sampai pulau timur  

sekitar 2.000 kilometer dalam suatu pulau dibutuhkan tersedianya jaringan 

prasarana antar pulau di layani dengan angkutan laut  antar daerah terpencil 

terisolasi di lakukan dengan tersediannya jasa transportasi.1 

Pulau-pulau di Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut di antara pulau-

pulaunya. Laut bukan pemisah, tetapi  pemersatu berbagai pulau, daerah dan 

kawasan indonesia. Hanya melalui perhubungan antar pulau, antar pantai, 

kesatuan Indonesia dapat terwujud. Pelayaran  yang menghubungkan pulau-pulau, 

adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu bangsa dan negara Indonesia. 

Sejarah kebesaran Sriwijaya atau Majapahit menjadi bukti nyata bahwa kejayaan 

suatu negara di nusantara hanya bisa dicapai melalui keunggulan Laut. 

Karena, pembangunan industri pelayaran nasional sebagai sektor strategis, 

perlu diprioritaskan agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar 

global. Karena nyaris seluruh komoditi untuk perdagangan internasional diangkut 

dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi Laut, dan 

menyeimbangkan pembangunan kawasan antara kawasan timur Indonesia dan 

barat demi kesatuan Indonesia, karena daerah terpencil dan kurang berkembang 

yang mayoritas berada dikawasan Indonesia timur yang kaya sumber daya alam 

                                                           
1Sakti adji adisasmita.2011.Transportasi dan pengembangan wilayah.GRAHA ILMU.Yogyakarta hal 
: 22  



2 
 

membutuhkan akses ke pasar dan mendapat layanan, yang seringkali hanya bisa 

dilakukan dengan transportasi Laut.2 

Interkoneksi antar pulau-pulau dalam dan  di luar gugus pulau dapat berbentuk 

aktifitas dan penyeberangan, dengan adanya transportasi maka hasil wilayah dan 

kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang. Arus barang memerlukan jasa 

perdangangan dan jasa transportasi biasa di sebut jasa distribusi Perencanaan 

sistem transportasi laut kepulauan yang efesien, hendak bertolak dari dimensi 

pengembangan wilayah gugus pulau, yaitu wilayah kepulauan atau gugus pulau 

yang terdiri atas pulau-pulau yang relative besar dan pulau-pulau kecil di 

Indonesia.3 

Sebagai wilayah kepulauan yang terdiri atas lebih dari seribu pulau besar dan 

kecil, transportasi laut memegang peranan yang sangat penting di wilayah Maluku  

peranan tersebut sangat baik bagi pengembangan intra wilayah maupun antar 

wilayah pengembangan antar wilayah ditunjukan untuk mengembangkan interaksi 

antar wilayah Maluku, jaringan transportasi laut harus dapat mempermosikan 

pengembangan wilayah yang lebih ditunjukan untuk meningkatkan kemudahan 

hubungan antar pulau dan sebagai upaya pemerataan pembagunan antara wilayah 

maju dan yang masih terbelakang.4 

Contohnya mobilitas penduduk di pulau-pulau khususnya di kabupaten buru 

antara Namlea-Kayeli masyarakat masih terhambat oleh akses transportasi laut 

sebagai jembatan penghubung masyarakat antar dua pulau ini di wilayah tersebut. 

                                                           
2http://andiaruan.blogspot.com/2013/10/makalah-transportasi-laut.html di akses tanggal 8 maret 
2015 
3Karel albert ralahalu, dkk.2013.pembagunan transportasi kepulauan di Indonesia.BRILIAN 

INTERNASIONAL.Surabaya.hal: 103 
4Sakti adji adisasmita. 2011.  Transportasi dan Pengembangan Wilayah.GRAHA ILMU. 
Yogyakarta.Ibid hal :177  

http://andiaruan.blogspot.com/2013/10/makalah-transportasi-laut.html
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Masih rendah dukungan prasarana dan sarana transporatasi laut sehingga 

membatasi mobilitas atau keiginan masyarakat kepulauan dsi Kabupaten buru 

terdapat kendala seperti moda alat transportasi laut rute Namlea- Kayeli. 

Walaupun keterbatasan transportasi laut mayoritas masyarakat di kabaupaten 

buru khususnya Kecamatan Kayeli mengandalkan perahu nelayan, speedboat, 

sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang hasil alam, masyarakat menuju 

ke kota Namlea ketergantugan antar dua pulau kecamatan Kayeli  dan Kabupaten 

Buru sunguh terasa di lihat dari intensitas  masyarakatnya, dalam pemenuhan 

kebutuhan ekonominya, keperluan  masyarakat dibidang ekonomi  banyaknya 

keperluan masyarakat  desa-desa yang ada di Kecamatan Kayeli sebagian Besar 

memiliki keperluan di Namlea seperti berbelanja kebutuhan pokok serta 

melakukan perdagangan hasil alam masyarakat kayeli di pusat kota Namlea. 

Proses perjalanan transportasi dari kecamatan Kayeli menuju kota Namlea  

hanya bisa di tempuh melalui laut dan darat. Akan tetapi  problem akses darat 

yang susah di tempuh karena infrastruktur jalan yang rusak dan tidak  mendukung 

belum ada upaya program pemerintah dalam menagulangi akses melalui 

transportasi darat serta  waktu yang sangat lama yaitu 4 jam untuk sampai di kota 

Namlea. Oleh karena itu masyarakat kecamatan Kayeli memprioritaskan untuk 

memakai alat transportasi laut dengan mengandalkan perahu nelayan dan 

speedboat. 

Melihat dari masalah belum terjangkaunya sarana transportasi laut 

dimasyarakat Kecamatan Kayeli maka satu-satunya pilihan adalah mengunakan 

transportasi speedboat antar rute  Namlea-Kayeli, kendati persoalan mahalnya 

transportasi laut masyarakat rela mengeluarkan biaya sampai Rp. 50.000 untuk 
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sampai ditempat tujuan dengan waktu tempuh sekitar 30 menit  perjalanan dengan 

speedboat. 

Kondisi ini menjadi perhatian serius dari pemerintah kabupaten buru, untuk 

segera mengembangkan sarana transportasi laut yang terjangkau bagi masyarakat 

Kayeli. Ketergantugan masyarakat Kayeli pada laut dalam hal akses transportasi 

laut, sangat besar karena laut merupakan jembatan penghubung antar pulau ke 

Kabupaten Buru, akan tetapi mobilitas masyarakat Kayeli terhambat oleh 

mahalnya transportasi laut ketika hanya mengandalkan transportasi perahu 

nelayan dan speedboat, serta rawanya apabila mendapatkan musim ombak dan 

angin kencang dilaut membuat masyarakat kawatir terhadap keselamatan 

penumpang  menjadi problem yang sangat mendasar atas minimnya pelayanan 

transportasi yang tidak memadai diwilayah kecamatan Kayeli kabupaten buru.5 

 Untuk itu upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Buru terhadap adanya fasilitas transportasi laut berupa kapal 

Feri(Penyeberangan) yang melayani rute Namlea-Kayeli  antara lain tertuang pada 

peraturan Daerah Pasal 8  pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Buru 

meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem 

jaringan prasarana transportasi laut dan darat, dalam penyebrangan Namlea Kayeli 

sebagai solusi untuk memudahkan aktifitas masyarakat antar dua pulau ini dengan 

terjangkaunya pelayanan transportasi penyeberangan yang  efektif dan efesien. 

Sebagai langkah awal untuk mendukung pengembagan   transportasi laut 

tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Buru bekerja sama dengan pihak Perusahan 

PT. ASDP dalam Pengembangan dan Pengoprasian kapal penyeberangan antara 

                                                           
5burukab.go.id/:kmp-danau-rana-layani-masyarakat-namlea-kayeli. Di akses tanggal 10 maret 
2015 
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Namlea-Kayeli. Sejak tahun 2014, kapal penyeberangan telah beroperasi dan 

dilaksanakan oleh PT. ASDP dengan Frekuwensi 2 kali satu hari penyeberangan 

antara Namlea-Kayeli. Sehingga itu dengan adanya  pengembagan transportasi 

laut maka orientasi  strukur wilayah akan bisa terhubung antar pulau ini sebagai 

upaya kehendak Pemerintah untuk membuka ruang dan memperluas wilayah 

khususnya di Kabupten Buru, yang meliputi wilayah kepulauan untuk 

menghubungkan daerah- daerah kepulauan diwilayah tersebut dengan keberadaan 

akses melalui transportasi laut .6 

Transportasi laut dalam pengembangan wilayah membutuhkan merehabilitasi 

dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada, seperti pengadaan kapal Feri, 

dan adanya pelabuhan-pelabuhan laut, untuk menunjang pelayanan sarana 

trasportasi laut antar pulau yang lebih cepat  murah dan aman,dengan demikian 

kegiatan trasportasi laut dapat teratasi sebagai solusi atas ketidakjakauan 

masyarakat di bidang transportasi laut.Terjangkaunya fasilitas transportasi akan 

berdampak bagi  kehidupan bermasyarakat, sebagai jembatan penghubung antar 

pulau-pulau di pesisir.7 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah  

permasalahan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana program  Pemerintah Daerah dalam pengembangan 

transportasi laut di Kabupaten Buru  Khususnya Namlea –Kayeli ? 

                                                           
6http://tataruangpertanahan.com/pdf/peraturan/perda/kab/23.pdf  di akses pada tanggal 10 maret 
2015 
 
7 Sakti Adji Adisasmita. 2011. Trasportasi dan Pengembangan Wilayah .GRAHA ILMU Yogyakarta 
hal :5 

http://tataruangpertanahan.com/pdf/peraturan/perda/kab/23.pdf
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2. Kendala -kendala Apa saja  menjadi faktor penghambat  Pemerintah 

Daerah Kabupaten Buru dalam program  pengembangan transportasi laut 

Khususnya Namlea- Kayeli ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian antara lain : 

1. Untuk mengatahui Program Pemerintah Daerah dalam pengembangan 

tranportasi laut di Kabupaten Buru ( Namlea- kayeli )  

2. Kendala- kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat  Pemerintah 

Daerah Kabupaten Buru dalam pengembangan transportasi laut ( Namlea-

Kayeli). 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat hasil penelitian  ini adalah sebagai berikut :  

1. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan bahan informasi buat 

kemajuan dan keakuratan dalam pengembangan transportasi laut di 

kabupaten buru di masa yang akan datang juga sumbangan informasi bagi 

peneliti berikutnya yang akan mendalami permasalahan yang berkaitan 

dengan program pemerintah daerah dalam pengembangan transportasi laut. 
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E. Kerangka Berfikir  

Guna mempermudah argument dalam penelitian ini, dibangun dalam 

kerangka berfikir sebagai berikut: 
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PengembanganTransportasi Laut 

Kabupaten Buru: 

1. Kapal Feri 

2. Pengadaan Pelabuhan  

 

 

 

 Pengembangan Transportasi Laut 
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Fenomena: 

1. Minimnya Transportasi laut 

Dari Namlea-Keyeli 

2. Mahalnya transportasi laut 

3. Akses jalan darat (Namlea-

Kayeli) yang jauh 

4. Infrastruktur jalan darat 

yang rusak 

5. Intensitas keperluan  

masyarakat menuju ke kota 

namlea berbelanja bahan 

pokok dan lain-lain  

6. Kurangnya fasilitas 

infrasturkur diwilayah  

kepulauan Kayeli seperti 

terminal pelabuhan. 

Pengembangan 
Transportasi Laut 

 

A. PT ASDP 

1. Menyediakan angkutan 

transportasi laut 

2. Melakukan pelayanan 

penyebrangan transportasi 

laut di wilayah kepulauan 
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F. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

 1.Definisi Konseptual  

Defninsi Konseptual adalah penggambaran secara umum tentang konsep 

atau istilah tertentu yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: 

a. Teori Kebijakan Publik 

Menurut pendapat James E Anderson mengemukakan bahwa Kebijakan 

adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti 

dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok kelompok pelaku guna 

memcahkan suatu masalah tertentu.8 

Menurut Parker mengatakan : “ Kebijakan negara adalah tujuan tertentu 

atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitan pada subjek atau respon 

pada suatu keadaan yang kritis”.9 

Kebijakan adalah dimana semua usaha, perbuatan, dan tindakan dengan 

maksud mengatur, mempengaruhui atau langsungnya menetapkan jalannya 

kejadian- kejadian baik social maupun ekonomi dalam satu daerah atau 

wilayah.10 

Pengertian kebijakan menurut Hoogerwerf ( 1991 :157 ) kebijakan adalah 

suatu upaya yang dilakukan  untuk mencapai tujuan tertentu dengan 

menggunakan sarana  dan dalam urutan  sarana tertentu. 

Menurut Harnold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengatakan  kebijakan 

(policy) adalah suatu program pencapaian tujuan nilai dan praktek yang 
                                                           
8Islamy.M.Irfan Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaaan Negara. Jakarta.Bumi Aksara. 2004. 

Hal : 17 
9Solichin, Abdul Wahab.Pengantar Analisis Kebijakan Negara.Jakarta .Rineka Cipta. 1990 hal : 31 
10Baban Soebandi.Etika Kebijakan Publik Moralitas Profetisme dan Profesionalisme Aparat 

Birokrasi. .2004. PT.Humanorio hal : 8  
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terarah. Dan bisa juga kebijakan itu sangat berkaitan dengan pilihan-pilihan 

untuk merumuskan tujuan tertentu yang dilakukan dian dikehendaki oleh 

pemerintah.Hal ini berkaitan baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak 

berbuat sesuatu.11 

b.   Implementasi Kebijakan 

 Menurut Daniel A. Mazmanian dan paul A subatien (1979) 

menjelaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan kepuasaan 

kebijaksanaan  dasar, biasanya bentuk Undang- Undang, namun dapat pula 

berbentuk perintah atau eksekusi yang penting  kepuasaan dan peradilan. 

Lazimnya berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses 

implementasinya. Proses ini berlangsung  melalu sejumlah tahapan tertentu, 

biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian 

output kebijakan dalam,bentuk pelaksanaan  kepuasaan oleh badan atau 

instansi pelaksanaan kesediaan dilaksananya kepuasaan- kepuasaan tersebut 

oleh kelompok sasaran, dampak nyata, baik yang dikehendaki atau yang tidak 

demi output tersebut. Dampak kepuasaan tersebut di presepsikan oleh badan- 

badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan- perbaikan ( 

upaya- upaya ) untuk melakukan kebaikan- kebaikan terhadap undang- 

undang atau peraturan yang bersangkutan.12 

c.   Pemerintah daerah   

 Penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD 

menurut asas otonomi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004  bahwa  tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya  dalam sistem dan prinsip 
                                                           
11  Islamy,M.irfan.Islamy.M.Irfan Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaaan Negara. JAKARTA. 
BUMI.Aksara. 2004. Hal: 22 
12 Charles Jones O. Pengantar Kebijakan Publik .Raja Grafindo . Jakarta 1996. Hal : 45  
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Negara kesatuan Indonesia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang 1945. Atau bisa di katakan pemerintah daerah di beri 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas  pembantuan.13 

d .  Transportasi  

  Kata transportasi berasal dari kata latin yaitu di mana trans berarti 

seberang  atau sebelah lain dan portare berarti diartikan sebagai tindakan 

atau kegiatan mengangkut membawa atau memindahkan muatan barang 

orang dari suatu tempat ke tempat lain, transportasi seperti merupakan suatu 

jasa yang diberikan guna menolong barang dan orang untuk dibawa dari 

suatu tempat ketempat lain.Transportasi merupakan sarana penghubung 

antara daerah produksi dan pasar atau seringkali dikatakan menjembantani 

produsen dan konsumen. Sehingga peranan transportasi sangat penting 

sebagai sarana penghubung mendekatkan, dan menjembantani antara pihak-

pihak yang saling membutuhkan antara satu dan yang lain.14 

 

2. Definsi Operasional 

Dengan difinisi operasional maka memberikan kejelasan dan 

indikator terhadap peneliti sendiri mengenai data apa yang akan dicari, dan 

orang lain atau maksud konsep yang dipakainya dalam penelitian. Maka 

indikator, sebagai berikut:  

1. Kejelasan Program 

2. Instrumentasi Program  
                                                           
13Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.32 Tahun 2004, Pemerintahan daerah. Bandung 
Citra Umbaran hal : 4  
14  Prof. Drs, Rustian Kamaludin 1987 Ekonomi Transportasi BALAI AKSARA hal : 22  
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a.  Pelaksanaan Program 

b. Sumber Pembiyayaan  

c. Tahap- Tahap Pelaksanaan  

3. Out Put Program ( Hasil Program )  

4. Out come ( Daya Guna Program )  

 

G. Metode Penelitian 

Metode secara umum berisi cara atau langkah-langkah praktis yang 

ditempuh oleh peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. 

Pada bagian ini dipaparkan jenis penelitian, sumber penelitian, teknik 

pengumpulan data, subyek penelitian, lokasi penelitian dan analisis data. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif, 

yaitu menggambarkan dan menelah secara lebih jelas dari beberapa faktor 

yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang sedang 

diselidiki.15penelitian ini mengambarkan Program  pemerintah daerah 

dalam pengembangan tranportasi laut dikabupaten buru. 

2 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara 

langsung dari sebenarnya dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan 

program pengembangan transportasi laut dikabupaten buru  hal ini untuk 

memperoleh sumber data primer digunakan teknik wawancara dan 

                                                           
15Cresswell, Jhon. Research Design, pendekatan kwalitatif, Kuantitatif dan Mised. Yogyakarta: 
Pustaka belajar. Hal:167 
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observasi. Adapun peneliti mewawancara nara sumber sebagai data 

primer adalah sebagai berikut:  

b.   Sumber data sekunder, diperoleh dari teknik dokumentasi dan 

kepustakaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan 

data melalui informasi secara tertulis atau gambar-gambar yang 

berhubungan fakta dan kondisi dilapangan tentang Program pemerintah 

daerah dalam pengembangan transportasi laut kabupaten buru. 

3. Teknik pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan teknik:  

a. Wawancara  

Penelitian ini mengunakan wawancara terstruktur, dalam 

melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrument 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah 

disiapkan secara rinci khusunya yang berkaitan  

Programpengembangan transportasi laut  di pulau buru. Pihak 

yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Dinas 

perhubungan selaku Kepala Dinas perhubungan,daerah  dan 

masyarakat kayeli,di kabupaten buru. 

b. Observasi  

Diartikan sebagai pengamatan dan penacatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak objek penelitian 

pengamatan dan pencatatan yang dilakukan  terhadap objek 

ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa observasi yang 

peneliti lakukan dengan melihat langsung Program  
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pengembagan transportasi laut  oleh pihak Dinas Perhubungan  

sebagai pelaksana Program pengembagan transportasi laut.  

c.   Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu metode untuk 

mengumpulkan data-data yang digunakan untuk menelusuri 

data-data yang mendukung penelitian ini, dikatakanya juga 

bahwa dokumentasi juga biasa dipergunakan sebagai data 

sekunder atau umum. 

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dokumen-

dokumen resmi dalam menjajaki sumber tertulis sehingga 

memperkaya data, disamping itu juga dapat membantu peneliti 

dalam menganalisis. 

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data 

yang ada hubungannya dengan penelitian terhadap  pemerintah 

daerah dinas perhubungan dalam Pelaksanaan  pengembangan 

transportasi laut dikabupaten buru. Teknik dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, 

traskip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. 

Dokumentasi dapat menjawab perumusan dari penelitian ini 

tentang  pemerintah dinas perhubungan dalam pengembangan 

transportasi laut di kabuapten buru . 

 

d. Subyek penelitian  
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Subyek penelitian adalah orang yang bermanfaat untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar sebuah 

penelitian, karena sebagai subyek yang mampu memberikan 

informasi yang luas-luasnya, maka dalam penelitian ini peneliti 

sangat berhati hati dalam menentukan informan, agar didapatkan 

informasi yang valid dan lengkap. 

Peneliti menetapkan para informan peneliti yang dipandang 

dapat memberikan pengalaman yang seluasnya, terutama yang 

berhubungan  Pemerintah dinas perhubugan dalam, pelaksanaan  

pengembangan transportasi laut Namlea kayeli. maka itu peneliti 

tetapkan subjek penelitian ini sekitar 2 orang antara lain yaitu 

adalah: 

1. Kepala Dinas, Perhubungan Kabupaten Buru selaku 

institusi lembaga atau dinas perhubungan  sebagai 

pelaksana program pengembangan transportasi laut. 

2. Masyarakat Kayeli yang terlibat dalam aktifitas    

Penyeberangan Namlea-Kayeli. 

Sehingga itu Peneliti Menetapkan subjek 2  orang ini sebagai 

Penguatan nara sumber untuk Peneliti  mendapatkan data yang 

akurat sebagai penunjang Peneliti dilapangan. 
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1. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian 

dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang 

diperlukan untuk menunjang penelitian ini.Lokasi penelitian 

ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Buru. 

2. Analisis Data  

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah deskrifif kualitatif data diperoleh kemudian 

dikumpulkan untuk diolah secara sistematis.Dimulai dengan 

wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi 

dan selanjutnya aktifitas penyajian data serta menyimpulkan 

data.Teknis analisis data dalam penelitian ini mengunakan 

metode analisis interaktif.16 

a. Reduksi data 

Merangkum, meringkas atau mengambil kesimpulan dari 

data-data yang suda kita dapatkan, dengan mencari fokus atau 

pokok permasalahan terhadap program pemerintah  daerah 

dalam pengembangan transportasi laut. Dengan demikian kita 

nantinya akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid. 

Dari penelitian ini nanti akan dirangkum data-data yang sudah 

didapatkan baik data primer maupun dari data sekunder. 

Dengan hakikat objek tersebut, Husserl berpendapat bahwa 

untuk menangkap hakikat objek-objek tersebut, diperlukan tiga 

                                                           
16 Matthew B. Milles, A. Michale huberman. Analisis data kwalitatif. 2009. UI press. Jakarta  
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macam reduksi guna menyingkirkan semua hal yang 

mengganggu dalam mencapai tahap keilmuan 

pengetahuan.17Yaitu : 

1) Reduksi untuk menyingkirkan segala sesuatu (data) yang 

subjektif untuk menerima data-data yang objektif. 

2) Reduksi untuk menyingkirkan seluruh pengetahuan 

tentang objek yang diperoleh dari sumber lain dan semua 

teori dan hipotesis yang sudah ada.  

b. Display Data  

Penyajian data atau display data merupakan langkah 

kedua setelah reduksi data dilakukan oleh peneliti. Penyajian 

data diikuti oleh proses mengumpulkan data-data yang saling 

berhubungan satu sama lain melalui wawancara. 

Pendokumentasian dan pengamatan yang lebih 

mendalam. Hal ini dimaksud untuk memperkuat hasil reduksi 

data untuk diolah lebih lanjut sehingga pada akhirnya akan 

menghasilkan suatu kesimpulan terhadap Pemerintah daerah 

dalam pengembangan transportasi laut di kabupaten buru. 

setelah data diperoleh berupa tulisan baik dari catatan maupun 

rekaman yang suda reduksi, harus didisplay secara tertentu 

untuk masing-masing pola, kategori, fokus atau tema yang 

hendak dipahami dan dimegerti18 data kemudian disajikan 

dalam bentuk diskritif. Data-data yang saling berhubungan 
                                                           
17  Dr. Drs. Yanuar Ikbar, MA, Metode penelitian sosial kualitatif, 2012, Rafika Aditama. Bandung, 
hal:164 
18  Sanapiah Faisal. Format-format Penelitian Sosial. 2008. Rajawali Pers. Jakarta. Hal:25 
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dikelompokkan sehingga terbentuk kelompok-kelompok data 

yang selanjutnya akan disimpulkan. 

c. Pengambilan kesimpulan  

Langkah ketiga yaitu kesimpulan.Setelah peneliti menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti mempelajari dan 

memahami kembali data-data hasil penelitian, meminta 

pertimbangan kepada berbagai pihak mengenai data-data yang 

diperoleh dilapangan.Isi kesimpulan tersebutkan menyatakan 

kredibilitas dari asumsi awal yang ditentukan oleh peneliti 

tehadap  Pemerintah Daerah dalam  pengembangan transportasi  

laut di kabupaten buru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


