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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sowe (2014) hasil perbandingan matriks 

dapat di nilai  bahwa aspek ekonomi memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

penyerapan tenaga kerja dengan bobot prioritas sebesar 0.135. dengan demikian 

pemabangunan jembaatan ring road berdampak positif terhdap ekonomi. Sedangkan 

dari aspek sosial memberikan dampak negatif terhadap berkurangnya kehidupan biota 

lautndengan bobot prioritas sebesar 0.182. dengan demikian pembangunan jembatan 

ring road memberikan dampak negatif.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Effendi dan Hendarto (2014) hasil 

analisis pembangunan jembatan suramadu memberikan multiplier effect kepda 

masyarkat di Pulau Madura(Kabupaten Bangkalan) dapat memotong waktu dan biaya 

dari pust-pusat pelayanan ekonomi. Dan pembanguan jembatan suramadu mendorong 

pertumbuhan danbekembangnya usaha baru hal ini akibat akses jalan yang mudah 

sehingga mendorong masyarakat melakukan usaha ekonomi untuk meningkatkan 

pendapatannya. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muhammad (2015), dampak sosial yang 

terjadi renggangnya interaksi antarwarga, kebisingan suara, belum memberikan 

keuntungan langsung dan degradsi lingkungan sekitar Flyover Jombor sedangkan 

dampak ekonomi adalah perubahan perkerjaan utama dan matinya perkonomian warga. 
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2.2 Landasan Teori.  

2.2.1. Infrastruktur  

Kodoatie (2003) infrastruktur adalah suatu fasiltas-fsilitas yang dibutuhkan oleh 

masyrakat, infrastuktur di sediakan oleh pemerintah seperti tranportasi, pembuangan 

limbah, tenaga listrik dan pelayana-pelayanan lainnya yang bertujuan ekonomi dan 

sosial. Menurut the world bank (1994) infsastruktur di kelompokan menjadi tiga:  

a. Infrastrukture ekonomi adalah yang di lihat dari aktivitas ekonomi atau segi 

fisikya sperti publik utilities, publik work dan sektor transportasi. 

b. Infrastrukture sosial sperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan wisata. 

c. Infastruktuture adminitrasi sperti penegakan hukum kontrol adminitrasi dan 

koordinasi  

Dalam strategi Penentu Prioritas Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan 

Sektoral Dan Kewilayahan terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

perkembangan infrstruktur ialah faktor gloal yang dapat mempengaruhi kondisi 

geografis dan struktur perekonomian serta potensi pembangunan wilayah. Dalam 

melakukan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan potensi-potensi yang 

terdapat dalam wilayah tersebut seperti sektor-sektor yang menjadi unggulan dan 

askpek pendanaan pemerintah. Perencanaan pembangunan dibagi menjaadi dua 

diantaranya pembangunan wilayah dan sektoral. Pembangunan sektoral melibatkan 

sektor-sektor yang unggul sedangkan pendekatan regional melibatkan daerah yang 

masih tertinggal sehingga daerah tersebut sangat perlu untuk dikembangkan, kemudian 
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melibatkan sektor-sektor yang memiliki potensi unggul untuk dikembangkan. 

Berdasarkan survei lapang, pendekatan regional sering mengambil beberapa daerah 

tertentu seperti daerah pinggiran, daerah terbelakang, dan daerah yang memiliki 

strategis dalam arti ekonomi dan politik dikarenakan untuk menggabungkan 

pendekatan sektoral dengn pendekatan regional. 

 Permbangunan wilayah harus melibatkan dimensi sektoral dengan dimensi 

spasial, begiu juga dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur 

harus melibatkan sektor-sekror yang dapat memperhatikan perkembangan infrastruktur 

dalam waktu panjang sehingga dapat diketahui pembangunan infrastruktur tersebut 

dipelukan apa tidak. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pemetaan pada 

perkembangan atau kebutuhan infrastruktur tiap wilayah. Hasil dari pemetaan akan 

menentukan sektor-sektor yang diutamakan untuk  di kembangkan. Dampak 

pembangunan infrastruktur di suatu daerah yang sesuia akan kebutuhan daerah dapat 

meningkatkan terhadap sektor – sektor perkonomian lainnya ( robinson ,2005) 

2.2.2. Konsep Pengembangan Wilayah 

Menunjang sosial dan ekonomi memerlukan sarana dan prasarana yang 

memadai. Salah satu sarana yang digunakan adalah transportasi. Transportasi 

merupakan salah satu aspek yang digunakan dalam menunjang perekonomian dan 

mengembangkan wilayah, sehingga transportasi salah satu alternatif dalam 

meningkatkan perkembangan suatu wilayah. Menurut Warpani (1990) dalam 

Hengkeng (2015), Transportasi merupakan suatu proses dalam menghubungkan orang 
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atau barang dari satu tempat ketempat lainnya. Proses ini dilakukan dengan 

menyediakan sarana transportasi seperti agkutan dan sarana yang lainnya.  

Tranportasi di gunakan untuk penikatan pertumbuhan ekonomi yang dapat 

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pedesaan dengan 

pelayanan yang aman, cepat, tertib dan nyaman. Menurut Hengkeng (2017), salah satu 

keberhasilan pembanguna wilayah dapat di lihat dari aksesjalan. Akses jalan yang 

mudah di jangkau dapat meningkatkan perekonomian di wilayah , apabila ada sektor 

yang berpotensi di kembngkan sperti adanya wisata . Sektor yang berpotensi wisata 

jika tidak didukung dengan akses yang memadai dapat menghambat perkembangan 

dan akan berkurangnya nilai jual wisata tersebut. Adanya perbaikan sistem tranportasi 

atau infrastruktutur dapat memperluas hubungan fisik masyrakat terhadap hubungan 

simbiosis anatar pembangunan dan tranportasi. Syarat fundamental untuk 

pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang 

dengan pertambahan penduduk. 

 Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah 

diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam mempercpat 

perputaran aktivitas sosial ekonomi maupun aktivitas lainya harus di dukung dengan 

jaringan jalan yang baik. Jaringan jalan yang baik akan berdampak pada intensitas 

pertumaan stiap hari di sutau wilayah tersebut. Faktor penting penunjang 

perkembangan suatu wilayah adalah adanya jarangian jalan di tambah dengan sarana 

prsarana transportasi yang memadai.  
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2.2.3. Pembangunan  

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang 

dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat 

yang lebih baik dan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan 

ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap-tiap negara selalu mengejar 

dengan yang namanya pembangunan dengan tujuan semua orang turut mengambil 

bagian. Kemajuan ekonomi adalah suatu komponen esensial dari pembangunan itu, 

walaupun bukan satu-satunya.Hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-

mata fenomena ekonomi. Melalui pengertian yang paling mendasar, bahwa 

pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam 

kehidupan. Pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses 

multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem 

ekonomi dan sosial (Muhammad 2015). 

2.2.4. Pertumbuhan Ekonomi, 

Beberapa Para pakar ekonomi  membedakan pengertian antara pembangunan 

ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Istilah pembangunan ekonomi dapat di 

artikan dengan meningkatnya perkembangan domestik atau produk domestik nasional 

dalam waktu tertentu yang bisa dibagi dengan perkembangan jumlah penduduk setiap 

tahunnya. Perkembangan PDRB pada setiap negara sering terjadi adanya 

pemberontakan akibat adanya modernisasi struktur ekonomi. Perkembangan ekonomi 
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adalah peningkatan dalam kegiatan perekonomian yang mengakibatkan barang dan 

jasa yang diproduksi pada masyarakat meningkat, sehingga masyarakat mendapatkan 

kemakmuran dalam waktu jangka panjang ( Untoro, 2010).  

Menurut penelitian Efendi & Herdanto (2014), menyatakan bahwa adanya 

pembangunan Jembatan Suramadu dapat meningkatkan peluang usaha-usaha baru 

yang dikarenakan mudahnya akses jalan. Dengan adanya usaha-usaha dan mudahnya 

akses jalan berdampak pada pendapatan masyarakat serta meningkatkan keaktifan dan 

kreatifitas masyarakat dalam menciptakan peluang usaha.  

A. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Pertumbuhan ekonomi wilyah merupakan bertambahnya pendapatan masyrakat 

secara menyeluruh yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu peningkatan pada nilai 

tambah (added value). Pendapatan wilayah dapat di gambarkan dengan adanya balas 

jasa bagi faktor produksi yang beroprasi di daerah sperti : tenaga kerja, tanah, modal 

dan teknologi, Yaitu dapat di gambarkan kemakmuran di daerah tersebut. 

Kemakmuran suatu wilayah dapat di ukur oleh besarnya nilaii tambah yang tercipta 

pada wilayah, tetapi juga dapat di ukur seberapa besarnya transfer-payment, yaitu 

bagian dari pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapatkan aliran dana 

dari luar wilayah (Raharjo, 2005). 

2.2.5. Dampak Sosial  

Teori perubahan sosial sebagai awal mula munculnya teori tentang  dampak sosial dan 

ekonomi. Sebelum membahas dampak sosial perubahan sosial sendiri diartikan oleh 
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Wiryohandoyo (2002:1) sebagai suatu bentuk peradaban manusia akibat adanya 

perubahan alam, biologis, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Selain itu 

perubahan sosial yang terjadi menurut Kingslay Davis (dalam Djazifah, 2012:5) 

merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. 

Pendapat lain dinyatakan oleh Selo Soemardjan (dalam Wulansari, 2009:126) bahwa 

perubahan sosial sebagai segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya 

termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara 

kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari penjelasan tentang perubahan sosial, 

dapat dijelaskan pertama tentang dampak sosial menurut Surto Haryono (dalam Dwi, 

2015:21), dampak dibagi menjadi dua yaitu dampak primer dan dampak sekunder. 

Dampak primer adalah dampak yang langsung dirasakan oleh suatu kegiatan. 

Sedangkan lebih jelasnya Douglas dkk (dalam Disbudpar Banten, 2013:28) 

menjelaskan tentang analisis kebijakan dengan beberapa indikator seperti: 

a. Perubahan sistem sosial 

b. Nilai-nilai individu dan kolektif 

c. Perilaku hubungan sosial 

d. Gaya hidup dan ekspresi mode 

e. Struktur masyarakat.  

Sedangkan Fardani (2012:6) menyatakan bahwa dampak sosial adalah sebuah bentuk 

akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud 

adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu 



14 
 

 
 

mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya didalam masyarakat. Dampak sosial yang 

dihadapi masyarakat Desa Kademangan terhadap pembangunan Jembatan Lesty adalah 

mengenai masalah sosial yang terjadi adalah aksesibilitas masyarakat, hubungan antar 

masyarakat, tindakan kejahatan dan kecelakaan lalulintas. 

2.2.6. Dampak ekonomi 

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan usaha masyarakat dalam 

mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitasnya 

(Muhammad,2015). Pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas 

ekonomi memang merupakan bentuk pembangunan ekonomi yang dianalisis secara 

meluas. Dimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi didapatkan dari hasil 

peningkatan semua modal ekonomi yang dapat mencakup infrastruktur transportasi, 

human capital, dan modal sosial lainnya. Dengan adanya pembangunan jembtan lesty 

transportasi dapat melalui dengan cepat, hal tersebut dapat mempermudah jalannya 

ekonomi. Konsep pembangunan dapat di gambarkan salah satunya melalui model 

pertumbuhan. Menurut rostow model pertumbuhan merupakan suatu konsep 

pembangunan dapat di lihat dari segi ekonomi dan sosial. peningkatan pendapatan 

perkapita penduduk di negara meruapakan sebuah perwujudan pembangunan 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pembangunan jembatan Lesty di harapakan untuk meningkatkan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat yang ada di Daerah Kademangan, Kecamatan Pagelaran, 

Kabupaten Malang. Jembtan lesty merupakan akses utama untuk menuju pusat 
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perkonomian anatar Kecamatan Pagelaran dan Kecamantan Bantur terutama Desa 

Kademangan sebagian masyarsakat pusat ekonominya di pasar Wonokerto Kecamtan 

Bantur, selain untuk pusat ekonomi juga akses menuju wisata terutama pada wisata ke 

pantai. Adanya Jembtan Lesty berperan penting dalam medukung perkembangan 

sektor ekonomi dan pariwisata.  

 

Dampak Pembangunan 

Jembatan Lesty  

Sosial 

Adanya Alih Usaha, Aktifitas 

Penambang Pasir, Pendapatan, 

Konsumsi, Aksestabilitas, Hubungan 

Masyarakat, Tindakan Kejahtan Dan 

Kecelakaan Lalulintas 

Ekonomi 

Sumber: Penelitian 2019 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Dampak Pembangunan Jembatan Lesty 

Terhadap Sosial Ekonomi Di Desa Kademangan, Kecamatan 

Pegelaran Kabupaten Malang 


