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DATIIPAK PEI,TBANGUNAN TOL SURABAYA MOJOKERTO TERHADAP
PEREKONOIiIIAN DAN TATA LALU LINTAS KOTA T{OIOKERTO

Ludi Wishnu Wardana

Fakultas Ekonoml Unlvsrcltas Negeri ltlalang
email: ludiwishnu@gmail.com

Abstrakt Penetltian ini dilakukan untuk mengebhui dampak pembangunan Tol
Sunbaya Mojokerto terhadap Perekonomian dan Tata Lalu Lintas Kota Moiokerto.
Pembangunan Tol Surabaya Moflokerb dlmaksudkan sebagaijalan albmatif lain untuk
menggantikan penn dart Jalan yang tdma. Jawa Timur sebagai proplnsi yang
mengalami pe*embangan lalu llntas yang sangat pesat, dengan pembangunan ialan
tol mentmbulkan dampak yang luas terhadap kondbl.perekonomian dan @b lalu llntas
bagt Kota MoJokertu. K*lmpulan dalam penelidan inl adalah (1) Hastl peneltttan
membuktikan bahwa terdapat perbedaan kondtsl penekonomian masyankat Kota
MoJokerb sebelum dengan sesudah pembangunan Jalan tol Surabaya MoJokerto. Hal
inl dtdukung dengan perhltungan utl beda dlperoleh nilai t hitung sebesar -6,362
dengan probablll@s 0,000 (P<O,OS), karena nllal Sig. (2-tailed) kedua variabel
dependen < o (O,Ail. Berartl kebendaan fulan tolSurabaya Mojoketb berpengaruh
brhadap kondtsl perekonomlan masyarakat kota Mojokerto. (2) Hasil penelitian
membuktikan bahwa terdapat perbedaan kondlsl lalu ltnhs Kota Mojoketro. sebelum
dengan sesudah pembangunan Jalan tol Surabaya Mojokerb. Hal dibuktikan
perhltungan uJt beda diperoleh nilal t hltung sebesar -7,546 dengan probabilitas 0,OOO
(P<0,05), karena nllat Stg. (2-tatled) kedua variabel dependen < o (0,05). Berarti
kebendaan jalan tol Sunbaya MoJokerto berpengaruh terhadap kondisi lalu llntas kota
MoJokerb. (3) Secara ldeal Pembangunan ruas jalan Sunbaya-Mojokerto merupakan
kebutuhan yang sangat vltal sebagal pendukung utama dlnamika dan aktlvltas
perckonomian dan pengembangan wllayah sefta sebagai prasarana penunJang yang
utama bagt wllayah yang dllewatlnya. Infrastruktur Jalan temeDut juga membawa
manfaat strategtrs yaknl antara laln menclptakan lapangan kerJa baru bagt masyarakat
seklbrnya, penlngkatan keberadaan sumber daya lokal serta menlngkatkan sektor rlil
melalul penciphan multipller effect bagl pembangunan masyarakat Kota MoJokerto.

l(ata Kunci; Pembangunan Tol, Perekonomlan, Tata Lalu Lintas

PENDAHULUAN
Pembangunan infrastruktur

mempunyai peranan yang vital dalam
pemenuhan hak dasar
rakyat.Inftastruktur adalah katalis
pembangunan. Ketersediaan
infrastruktur dapat memberikan
pengaruh pada peningkatan akses
masyarakat terhadap sumberdaya
sehingga menlngkatkan akses
produktivitas sumberdaya yang pada
akhirnya mendorong pertumbuhan
ekonomi. Infrastruktur atau prasarana
dan sarana fisik, di samping memiliki
keterkaitan yang sangat kuat dengan
keseJahteraan sosial dan kualltas
lingkungan juga tefiadap proses
pertumbuhan ekonomi suatu wllayah
atau region. Hal tersebut dapat
ditunJukkan dengan indlkasl bahwa
wilayah yang memilikl kelengkapan
sistem lnfrastruktur lebih baik biasanya
mempunyai tlngkat kesejahteraan
soslal dan kualltas lingkungan serta
pertumbuhan ekonomi yang lebih balk

pula. Dengan demikian, pertumbuhan
ekonomi yang tlngga tidak mungkln
dicapai apabila tidak ada ketersedlaan
infrastruktur yang memadal atau
dengan kata lain infrastruktur
merupakan basic determlnant atau
kunci bagi perkembangan ekonoml.
Sepertlhalnya infrastruktur dalam
pengertian luas, jalan adalah salah

, satu infrastruktur yang sangat penting
guna menunjang kegiatan ekonomi.
Dalam konteks pembangunan
pertanlan dan ekonomi pedesaan
secara umum, jaringan jalan
merupakan infrastruktur wilayah yang
sangat dibutuhkan untuk kelancaran
arus faktor produksi maupun
pemasaran hasil produksl.

Ketidakmerataan penyebaran
lnfrastruKur jalan baik menurut ukuran
volume ataupun tingkat kualitasnya
merupakan permasalahan lama yang
perlu segera dlatasi agar pemerataan
pembangunan di daerah dan
kesejahteraan ma.lyarakat di daerah
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clapat terclpta). Ini tldak blsa dlpungklrl
karena masalah pembangunan dl
daerah berawal darl ketladaan
infrastruktur Jalan yang memadal.
Rendahnya kualltas Jalan di sejumlah
wllayah tertinggal secara emplris leblh
banyak dlsebabkan kendala struktural,
yaitu belum diprioritaskannya wilayah
tersebut karena dlanggap belum
memberlkan dampak secara langsung
bagl penlngkatan PAD atau belum
optlmalnya dukungan pada sektor
terkait. Masalah lalu llntas merupakan
suatu masalah sulit yang harus
dlpecahkan bersama dan sangat
penting untuk segera diselesalkan.
Apabila masalah lalu llntas tidak
terpecahkan, maka semua keruglan
yang Umbu! akibat masalah lni akan
ditanggung oleh masyarakat ltu
sendlri, dan apabila masalah ini dapat
terpecahkan dengan baik, maka
masyarakatsendlri yang akan
mendapatkan manfaatnya. Kemacetan
lalu lintas merupakan suatu keJadian
yang sudah biasa klta lihat, baik di
pagihari, sore hari maupun di malam
hari terutama di kota-kota besar di
Indonesia. Masalah ini Juga
menyebabkan meningkatkannya angka
kecelakaan lalulintas. Kemacetan
adalah masalah lama yang sampai saat
inl belum dapat ditemukan solusi yang
tepat. Untuk itu perlu adanya
kerjasama yang baik antara
pemerintah dengan masyarakat agar
masalah inl cepat terselesaikan dengan
sebuah solusi terbaik.

Proyek pembangunan Jalan To!
Surabaya-Mojokerto lnl dl maksudkan
sebagal Jalan alternatlf laln untuk
menggantlkan peran darl jalan yang
lama. Karena Jawa Tlmur sebagal
proplnsl yang mengalaml
perkembangan lalu llntas yang sangat
pesat sehlngga dapat menlmbulkan
dampak yang luas terhadap kondlsl
Jarlngan ada, sebagal contohnya dapat
klta llhat kondlsl lalu llntas transportasl
darat dlwllayah Gerbang Kertosusllo
(Greslk, Bangkalan, Mojokerto,
Surabaya, SldoarJo, dan Lamongan) dl
Jawa Tlmur. Keberadaan Jalan tol
Surabaya MoJokerto nantlnya bakal
blsa solusl untuk mengural kemacetan
lalu llntas dan mempersingkat Jarak
tempuh pada saat muslm mudlk
lebaran dl Jalur Surabaya-Mantlngan,
Jawa Tlmur.

S|stem transportasl yang ada
dimaksudkan untuk menlngkatkan

9B

pelayanan mobllitas penduduk dan
sumberdaya lainnya yang dapat
mendukung terjadanya pertumbuhan
ekonomi dl daerah lni menyebabkan
pengurangan konsentrasi tenaga kerJa
yang mempunyai keahlian dan
ketrampilan pada wilayah tertentu,
selain itu transportasl juga untuk
membuka peluang kegiatan
perdagangan antar wilayah dan
mengurangl perbedaaan antar wilayah
sehi"ngga mendorong terjadlnya
pembangunan antar wllayah. Dengan
adanya transportasi harapannya dapat
menghilangkan isolasl dan memberi
stlmulan kearah perkembangan di
semua bldang kehldupan, baik
perdagangan, industrl maupun sektor
lalnnya merata disemua daerah.
Dengan dlbangunnya sarana
transportasl, kegiatan ekonomi
masyarakat,
masyarakat,

pemberdayaan
khususnya dalam

pembangunan pada kawasan yang
mempunyaa potensi ekonomi tlnggi
akan lebih mudah dikembangkan.
Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan
berkembang apabila mempunyai
prasarana dan sarana transportasi
yang baik untuk aksesibllltas.
Aksesibilitas ini dapat memacu prcses
interasi antar wilayah sampal ke
daerah yang paling terpencil sehlngga
terclpta pemerataan pembangunan.

Diharapkan dengan adanya
pembangunan Jalan to! ini diharapkan
dapat membantu mengurai kemacetan
lalu lintas yang saat lni ramai padat
dan dengan kelancaran lalulintas ini
maka dampak ekonoml akan leblh baik
yang mellputl : 1) Ekonomi rumah
tangga (tlngkat pendapatan, pola
pendapatan, dst); 2) Sumber daya
alam yang bemilal ekonomi (pola
pemlllkan, pola pemanfaatan SDA, pola
penggunaan lahan, nllal lahan dan SDA
lalnnya, SDA yang dlmlliki bersama,
dst); 3) Ekonomi Iokal dan reglonal
(kesempatan kerJa dan usaha, Jenis
dan Jumlah kegiatan sektor informal,
fasum, fiasos, PAD, dst). Sehlngga
penelltl merasa perlu melakukan
penelltlan lni guna mengetahui hasil
dan dampaknya pada pihak-pihak yang
terkalt.

RUiIUSAil HASNLN{
1. Bagalmana kondlsl perckonomlan

dan tata lalu llntas kota MoJokerto
sebelum ada pembangunan tol
Surabaya-Mojokerto?1



2. Apakah terdapat pe6edaan tingkat
perekonomian antara di kota
Mojokerto aklbat dampak
pembangunan to! Surabaya-
MoJokerto?

3. Apakah terdapat perbedaan tata lalu
llntas antara dl kota MoJokerto
aklbat dampak pembangunan tol
Surabaya-MoJokerto?

TU'UAN PENELTTIAN
1. Untuk mengetahul kondlsl

perekonomlan dan tata lalu llntas
kota MoJokerto sebelum ada
pembangunan tol Surabaya-
MoJokerto.

2. Untuk mengetahui perbedaan
Ungkat perekonomlan antara dl kota
Mojokerto akibat dampak
pembangunan tol Surabaya-
Mojokerto.

3. Untuk mengetahul pqrbedaan tata
lalu llntas antara dl kota Mojokerto
aklbat dampak pembangunan tol
Surabaya-MoJokerto.

TIN'AUAN PUSTAI(A
Pembangunan

Pembangunan adalah suatu upaya
perubahan yang berlandaskan pada
suatu pilihan pandangan tertentu yang
tidak bebas dari pengalaman (seJarah),
realltas keadaan yang sedang dlhadapl,
serta kepentingan pihak-pihak yang
membuat keputusan pembangunan.
Pembangunan memiliki makna yang
ganda. Yang pertama adalah
pembangunan yang lebih berorlentasi
pada pertumbuhan ekonomi yang
difokuskan pada masalah kuantitatlf
dari produksi dan penggunaan sumber
daya. Yang kedua adalah
pembangunan yang lebih berorlentasi
pada perubahan dan pendlstrlbuslan
barang-barang dan penlngkatan
hubungan soslal. Makna yang kedua
lebih berortentasi pada pembangunan
soslal yang terfokus pada
pendlstrlbuslan perubahan dalam
struktur dari masyarakat yang dlukur
darl berkurangnya diskrimlnasi dan
eksploitasi serta menlngkatnya
kesempatan yang sama dan distribusl
yang seimbang dari keuntungan
pembangunan pada keseluruhan
komponen masyarakat (Hadi, 2OOO).

Adapun menurut (Supardi, 1994)
pembangunan adalah suatu proses
soslal yang bersifat integral dan
menyeluruh, baik berupa peftumbuhan
ekonomi maupun perubahan soslal

Jurnol Kompilek Vol. 6 No. 2 Desmber 2074

demi terwujudnya masyarakat yang
lebih makmur. Dalam pelaksanaannya,
proses pembangunan itu berlangsung
melalui suatu siklus produksi untuk
mencapai suatu konsumsi dan
pemanfaatan segala ma@m sumber
daya dan modal, seperti sumber daya
alam, sumber daya manusia, sumber
keuangan, permodalan dan peralatan
yang terus menerus diperlukan dan
perlu dltingkatkan. Dalam mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan,
dapat tlmbul efek samping berupa
produk-produk bekas dan lainnya yang
berslfat merusak atau mencemarkan
llngkungan sehingga secara langsung
atau ticlak langsung membahayakan
tercapalnya tuJuan pokok
pembangunan untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat.

Pembangunan Ekonomi
Meler (1995), pembangunan

ekonomi dideflniskan sebagai sebuah
proses untuk menlngkatkan
pendapatan per kapita rlll dalam
Jangka panJang dengan mendasarkan
pada tuJuan untuk mengurangi jumlah
angka garis kemisklnan absolut dan
tlngkat kesenjangan pendapatan.
Pembangunan ekonomi tidak sekedar
pertumbuhan ekonomi.Pembangunan
berartl adanya pertumbuhan dan
perubahan. Dengan demikian terdapat
pengertian atau dimensi yang
mendasar serta lebih luas dalam proses
pembangunan yang merupakan
lanJutan dari pertumbuhan atau
penlngkatan satu perekonomian.
Adanya proses pembangunan ekonomi
juga dapat ditunjukkan dari
menlngkatnya kinerja fraktor produksi
dan teknik produksi yang lebih balk.
Juga dapat ditunJukkan dari
pembangunan kelembagaan serta
perubahan mental dan nilai
kelembagaan.

Pembangunan ekonomi juga tidak
hanya upaya penggabungan seJumlah
industrl, tetapi merupakan pencapaian
seJumlah nilai-nilal modemltas secara
ideal yang mencakup penlngkatan
produktivitas, keseimbangan sosial-
ekonomi, penguasaan l:rnu

pengetahuan yang leblh modern,
perbalkan kelembagaan danmental,
serta adanya sistem koordinasi yang
lebih rasional dalam merumuskan
ukuran-ukuran kebijakan, yang semua
itu merupakan hal-hal yang harus
segera dilembaqakan di negara
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berkembang. Sedangkan menurut
Todaro, tujuan pembangunan adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan dan
memperluas distribusi dari barang
kebutuhan pokok (bastc life-
sushinlng goob), yakni, pangan,
pakaian, kesehatan dan
perlindungan.

2. Meningkatkan taraf hidup (/evel of
llving), termasuk peningkatan
pendapatan, ketersedlaan
lapangan pekerJaan, pendldlkan
yang lebih balk dan perhatian
yang besar terhadap nllal-nilal
kemanuslaan (self-esteem).

3. Memperluas jangkauan
ketersedlaan kebutuhan indlvldu
dan masyarakatmelalui perbalkan
dalam pola kerja dan
menghlndarkan masyaralot dari
tekanan dan kesengsaraan hidup.
Pembangunan ekonoml juga

dltunjukkan dengan adanya perubahan
(planned altentton) dari struktur
kegiatan produksi serta tenaga kerja
yAng bergerak di sektor pertanian ke
sektor industrl manufaktur danJasa. Hal
inilah yang mendasari teori perubahan
struktural. Lebih jauh lagi,
pembangunan ekonomi harus mampu
mengurangl atau menghapus
kemlskinan, ketidakmerataan dan
pengangguran, deffnlsl lni sering kita
sebut sebagai redlstribututon from
growth. Persepsi desaln dan instrument
dalam model baru ltu maslh tetap
menggunakan apa yang dipakal oleh
model lama. Maka yang dapat
dllakukan adalah memasukkan unsur
pemerataan tadl kedalam sektor
pembangunan yang dltanganl
pemerintah. Hal ini tldak terlalu sukar
dlkerJakan, menglngat peranan
pemerintah dalam proses
pembangunan dl negara-negara
berkembang pada umumnya sangat
besar (Todaro, 1989).

Peranan Pcmorlnt.h Delam
Perekonomlan

Dlnamlka pengelolaan slstem
perekonomlan, pemerlntah
mengemban fungsl pokok ekonoml,
yaltu menggunakan keblJakan flskal
guna menlngkatkan pertumbuhan
ekonoml dan produktlvitas Jangka
panJang serta menJlnakkan berbagal
ekses negatlf siklus usaha sepertl
lnflasi dan pengangguran (Samuelson,
1992). Sebagai sebuah organlsasl atau
rumah tangga, pemerlntah melakukan
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banyak sekali pengeluran untuk
membiayai kegiatan-kegiatannya.
Pengeluaran-pengeluaran tersebut
bukan saja untuk menjalankan roda
pemerintahan sehari-hari, akan tetapi
juga untuk membiayai kegiatan
pergkonomian. Bukan berarti
pemerintah turut berblsnis, melainkan
dalam artl pemerintah harus
menggerakkan dan merangsang
keglatan ekonomi secara umum.
Pemerlntah harus merinUs dan
menjalankan kegiatan ekonomi yang
masyarakat.atau kalangan swasta tldak
tertarlk untuk menjalankannya. Dalam
kasus inl, pemerintah memandang
perlu untuk menangani sendiri
berbagai kegiatan ekonomi tertentu,
yang menurut penilalannya sebalknya
tldak dijalankan oleh pihak swasta. Di
negara manapun, selalu ada campur
tangan atau intervensi pemerintah
dalam perekonomian. Tidak ada
pemerlntahan yang dalam percaturan
ekonomi negerinya berperan semata-
mata hanya sebagai wasit atau pollsi,
yang hanya berfungsi membuat
undang-undang dan peraturan, untuk
kemudian menjadi pelerai jika timbul
malasah atau penyelamat bila terjadi
kepanikan. Keterlibatan pemerintah
dalam perekonomian Jelas beralasan,
mustahll untuk dicegah. Tldak ada
perekonomian pun, termasuk di negara
kapitalls atau negara maju, bebas dari
lntervensl pemerintahnya. Yang ada
lalah perbedaan kadarnya. Di beberapa
nelara pemerlntahnya terlibat erat
dalam perekonomian, sementara di
negara-negara lain campur tangan
pemerlntah dalam perekonomlannya
relaUf leblh terbatas.

Dalam kancah perekonomlan
modem, peranan pemerintah dapat
dlpllah dan ditelaah menjadi empat
macam kelompok peran, yaitu:
1. Peran alokatif, yakni peranan

pemerlntah dalam mengalokaslkan
sumber daya ekonomi yang ada
agar pemanfaatannnya bisa
optlmal dan mendukung efislensi
produksl.

2. Peran dlstrlbutif, yakni peranan
pemerlntah dalam
mendlstrlbusikan sumber daya
kesempatan dan hasil-hasil
ekonoml secara adll dan wajar.

3. Peran stablllsatlf, yakni peranan
pemerlntah dalam memellhara
stabilltas perekonomian dan



memulihkannya Jlka berada dalam
kedaandisequllibrium.

4. Peran dinamlsatif, yakni peranan
pemerintah dalam menggerakkan
proses pembangunan ekonoml
agar leblh cepat tumbuh,
berkembang dan maJu. (Dumalry,
1996).

Pembangunan Ekonoml Daerah
Konsep dasar pembangunan

daerah adalah pnoses pengarahan,
pengerahandan pengendallan dalam
upaya pemanfaatan sumber daya
daerah berdasarkan kebutuhan dan
kemampuan melalul keblJakan dan
strategl terpadu secrra lnterna ldan
eksternal. Proses pengarahan yaltu
mengldentifikasl potensl dan
merencanakan pemanfaatannya
berdasarkan anallsls kelayakan teknls,
ekonomis dan soslal. Proses
pengerahan yaltu menggerakkan
lembaga-lembaga yang terllbat dalam
upaya pemanfaatan sumberdaya
melalul aliansl strategls (strateglc
alllance), kerJasama (cooperatlve) dan
kemltraan (paftnetshlp). Proses
pengendalian yaltu memantau dan
mengevaluasi untuk memberl umpan
ballk bagipenyempurnaan (Sldln,
200s).

Pembangunan ekonomi daerah
adalah suatu proses di mana
Pemerintah daerah dan masyarakatnya
mengelola sumberdaya yang ada dan
membentuk pola kemitraan antara
pemerlntah daerah dengan sektor
swasta untuk menciptakan suatu
lapangan kerJa baru dengan
merangsang perkembangan keglatan
ekonomi. Tolok ukur keberhasilan
pembangunan dapat dillhat dari
pertumbuhan ekonomi, struktur
ekonoml dan semakin kecllnya
ketimpangan pendapatan antar
penduduk (Kuncoro, 2004).

Dampak Sosl.l Ekonoml
Pembangunan Prasarana Jalan

Pembangunan dan penataan
lingkungan buatan akan berdampak
pada aspek Sumber Daya Alam (SDA)
balk air, udara dan tanah. Semua ltu
akan memberikan dampak pada aspek
soslal, baik perubahan ke arah negatif
maupun ke arah positif. Namun
sebagian besar perubahan yang
ditimbulkan dari berubahnya
lingkungan alam dan buatan telah
memberlkan perubahan sosial ke arah
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negatif (Reksohadiprodjo, 1997).
Dewasa ini kecenderungan untuk
memanfaatkan kawasan pesisir sebagai
daerah pengembangan yang baru
tampak semakin besar. Hal ini oleh
karena daerah pesisir relatif datar,
harga lahannya masih rendah, dan
dapat dicapai dari darat dan laut,
sehlngga perubahan lingkungan pantai
aklbat kegiatan pembangunan akan
berpengaruh terhadap soslal ekonomi
masyarakat sekltar baik langsung
maupun tidak langsung menurut
Suprlharyono (2000). Perubahan
tersebut mempengaruhi perilaku
masyarakat yang berakibat pada
menurunnya pendapatan mereka.
Pembangunan kota seperti reklamasi
pantal yang dilakukan di kota Manado
menurut Lumain (2003) memberikan
dampak sosial ekonomi yang posltlf
dan negatif masyarakat, dlantaranya
bahwa sebagian penduduk telah berallh
pekerJaan dari nelayan menjadl buruh
bangunan dan tukang. Penduduk yang
bekerJa sebagai nelayan
pendapatannya cenderung menurun
setelah adanya reklamasi pantai, harga
rumah penduduk lebih tinggl dari harga
lahan sebelum reklamasi dan terjadi
perubahan pemanfaatan lahan dari
fungsl pemukiman ke fungsi lain
seperti Ruko dan lain-lain.

Pengembangan Wilayah
Wllayah adalah, daerah atau

region, pada umumnya diartlkan
sebagal suatu ruang yang dianggap
merupakan suatu kesatuan
perkembangan kehldupan fislk, sosial
maupun ekonomi. Dalam Undang-
Undang No 26 tahun 2OO7 tentang
penatban ruang, wilayah diartikan
sebagai ruang yang merupakan
kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait padanya yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratlf dan atau aspek
tungslonal. Secara admlnlstrasl wllayah
atau daerah adalah suatu ruang yang
dibatasi oleh batas administrasi
tertentu seperti wilayah provinsi,
kabupaten, kota dan sebagalnya.
Secara fungsional wilayah bermakna
kawasan sepertl kawasan llndung,
kawasan budidaya, kawasan pertanlan,
kawasan perumahan dan lain-laln.
Dalam penelitian inl pengertian wllayah
pesisir menggunakan kriteria
administratif dan juga sosial ekonomi.
Menurut Soetomo {?002) dalam rangka
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perencanaan pengembangan wilayah
sering digunalon kriteria administrasi.
penggunaan kriteria admlnlstrasl
dilakukan berdasarkan harapan akan
adanya pallng tidak dua keuntungan
yakni; pertama, dalam melakukan
kebりakan dan perencanaan
pembangunan daerah, diperlukan
tindakan beberapa lembaga
pemerlntah, oleh sebab ltu akan leblh
praKls apablla pembagian . daerah
didasarkan atas satuan admlnlstrasl
yang ada. Kedua, anallsis akan lebih
mudah dllakukan karena pada
umumnya data yang dibutuhkan
tersedia pada tingkat satuan
adminitratif ini.

Pengembangan Wilayah Berbasis
Potcnsi Lokal

Tarigan (2008), menyebutkan
bahwa pengembangan wilayah adalah
seluruh tindakan yang dilakukan dalam
rangka memanfaatkan potensi-potensi
wilayah yang ada, untuk mendapatkan
kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan
yang leblh baik bagl kepentingan
masyarakat di wilayah itu khususnya
dan dalam skala nasional pada
umumnya. Menurut Nachrowi (2001),
dalam pengembangan wllayah ada tlga
komponen wllayah yang perlu
diperhatikan, yaitu: sumberdaya alam,
sumberdaya manusla dan teknologl,
yang selanJutnya dlsebut tlga pllar
pengembangan wllayah. Salah satu
pllar yang cukup penHng adalah
Sumber Daya Manusla (SDM), karena
dengan kemampuan yang cukup akan
mampu menggerakkan seluruh
sumberdaya wilayah yang ada.
Sumberdaya manusla mempunyal
peran ganda dalam proses
pembangunan, dapat sebagai obyek
maupun subyek pembangunan.
Perreoux (2011) menekankan bahwa
pengertlan kutub pertumbuhan dalam
ruang ekonomi. Menurut Perreoux
kutub sebagal sektor dalam ruang
ekonomi, yakni: sebagai medan
kekuatan, ruang ekonoml mengfandung
pusat dan kutub-kutub yang
mempunyal kekuatan sentrifugal yang
memancar ke sekellling dan
mempunyal kekuatan sentripetal yang
menarik sekltarnya ke pusat-pusat
tersebut. Tiap pusat merupakan pusat
penarikan dan penolakan serta
mempunyal medan sendlrl dalam suatu
gugus medan pusat-pusat yang lain.
Myrdal (2011) mengemukakan konsep
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"spread-back wash effecB-. Konsep ini
mengandung pengertian pemencaran
(penyebaran) atau penetesan dan
pengertian penarikan atau
pengumpulan (polarisasl) yang terJadi
di antara kutub pertumbuhan dan
wilayah pengaruhnya (hinterland).
Konsep lni mengharapkan adanya
lmbasan ke daerah sekitar tltik
pertumbuhan yang akan
menanggulangi masalah-masalah di
daerah terbelakang.

Transportasi (Pembangunan Jalan)
dalam Konteks Pengembangan
W:lavah

Pembangunan ekonomi
merupakan salah satu bagian penting
dari pembangunan nasional dengan
tuJuan akhir untuk meningkatkan
keseJahteraan masyarakat.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
dltandai oleh meningkatnya angka
harapan hidup, menurunnya angka
kematian bayi, meningkatnya angka
partisipasi sekolah, dan lain
sebagalnya. Dilihat dari aspek ekonomi
Seperti diungkapkan oleh Miraza
(2005) bahwa pembangunan
berdasarkan pendekatan wllayah
merupakan suatu aktlvitas
pembangunan yang terkait antara satu
daerah dengan daerah lalnnya
sehlngga arah pembangunan antar
daerah dalam satu wilayah mempunyai
lrama yang sama dan sallng
mendukung. Hal ini merupakan upaya
untuk mengantisipasi terpecahnya
potensi ekonomi sebagai akibat dari
perubahan struKur yang ada. Ini
semua dimaksudkan untuk
mendapatkan hasil yang optimal dari
pemanfaatan sumber daya daerah,
balk sumber daya alam maupun
sumber daya manusia. Demiklan juga
dengan lokasl kegiatan dan akses
keluar masuknya barang dan jasa dari
satu daerah ke daerah lainnya. Jalan
mempunyal peranan untuk mendomng
pengembangan dan pertumbuhan
suatu daerah (UU No. 38 Tahun 2OO4

tentang Jalan). Artlnya, infrastruktur
Jalan merupakan urat nadl
perekonomlan suatu wllayah karena
perannya dalam menghubungkan antar
lokasi aktlvltas penduduk. Keberadaan
lnfrastruktur jalan yang lancar pentlng
perannya untuk mengallrkan
pergerakan komoditas dan orang,
selanJutnya dapat menggerakkan
kegiatan sosial daq ekonomi



masyarakat. Oleh karena ltu
pengadaan Jalan sangat pentlng
d‖akukan     untuk menunJang
pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan dan perekonomlan.

Akgeslbllltag
Salah satu hal yang pentlng

tentang tmnsportasl dengan
perkembangan wllayah adalah
akseslbllitas.Yang dlmaksud
akseslbllitas adalah kemampuan atau
keadaan suatu wllayah, reglon, ruang
untuk dapat dlakses oleh plhak luar
balk secara langsung atau tldak
langsung.Pembangunan perekonomlan
suafri desa menladl kian lambat dan
terfiambat hanya karena mlnlmnya
sarana tnansport,,si yang ada
(Margaretta, 20OO). Dengan adanya
transportasi dapat membuka Jalan
komunlkasl antar daerah sehlngga
terJadl allran barang, Jasa, manusla,
dan lde-ide sebagal modal bagl suatu
daerah untuk maju dan
berkem ban g.Tran spo rtasl dapat
menJadi fasilitator bagi suatu daerah
untuk maju dan berkembang karena
transportasi menlngkatkan a kseslbllltas
suatu daerah.Transportasi sering
dikaitkan dengan aksesibllltas suatu
wilayah.Dalam pembangunan
perdesaan keberadaan prasarana dan
sarana transportasi tldak dapat
diabalkan dalam suatu rangkaian
program pembangunan. TerJa<llnya
proses produksl yang eflslen, selalu
dldukung oleh slstem transportasi yang
balk, investasi dan teknologi yang
memadai sehlngga terclpta pasar dan
nilal. Aksesibilitas yang balk Juga akan
mendorong minat swasta dan
masyarakat untuk menanamkan
modalnya dalam rangka
pengembangan wllayah.

UETODE PENELITIAN
Jenls Dila

Penell6an lni menggunakan
pendekatan kuantitatif karcna beranJak
darl teori yang sudah ada dan
pengolahan datanya menggunakan
kuantitatif/statistik. Dalam Sugiono
(2009) 'dari segi metode penelitian
dapat dibedakan menJadi : penelitian
survey, expostfacto, eksperimen,
naturalistik, policy research, evaluation
research, acfron reserch, sejarah, dan
Researci and Development (R&D).'
Metode penelitlan yang digunakan
dalam peneliHan lnl adalah eksperlmen
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tipe quasi expeimental design
(eksperimen semu). Dalam Sugiono
(2009) "metode penelitian eksperimen
dapat diartikan sebagal metode
penelltian yang digunakan untuk
mencarl pengaruh perlakuan tertentu
terhadap yang lain dalam kondisi yang
terkendalikan'. Dikatakan eksperlmen
tlpe quasi experimental clesign
(eksperimen semu) karena dalam hal
lnl varlabel-variabel lain yang mungkin
berpengaruh terhadap hasll penelitian
tldak dapat dikontrol. Data yang
dlperoleh organisasi dalam penelitian
lni dari data primer yang melipuU:
1. Data tentangkondisi perekonomlan

masyarakat kota MoJokerto
tentang: 1) Permlntaan terhadap
angkutan penumpang dan barang
maslh cukup tinggi balk untuk
Jalan tou 2) Pembangunan Jalan
secitra slgnlffkan mendptakan
manfaat bagl masyarakat
pengguna jalan, masyarakat
bisnls, serta pelaku keglatan yang
mempunyai keterkaitan yang
cukup tinggi dengan sektor ini; 3)
Penentuan harya biaya perJalanan
berdasarkan; 4) Keterkaitan antar
sektor untuk jaringan Jalan-raya
terindikasi dl sepanjang Jaringan
Jalan; 5) Investasi di Jalan Jalan
raya akan menyebabkan output
perekonomian tumbuh rneningkat
dari besamya investasl yang
dllakukan.

2. Data tentangkondisi lalu lintas
Kota Mojokerto yang meliputi: 1)
Kerhacetan lalu llntas; 2)
Komponen Sistem Lalu Lintas; 3)
ManaJemen Lalu lintas; 4)
Kedisiplinan lalu lintas; 5) Rasio
kedaraan dan Jalan.

ilctode Pengumpulan Data
Pengumpulan data inl dllakukan

dengan cara kuisloner yaltu dengan
menyebarkan kepada responden-
responden dengan pertanyaan yang
slfatnya tertutup dengan lima
alternative pilihan jawaban. Responden
yang sifatnya memberikan jawaban
akan diperiksa mana yang memenuhl
syarat atau tidak, apabila memenuhi
syarat, maka dianalisis sesual hipotesis
yang diajukan. Populasi merupakan
sejumlah penduduk yang setidak-
tidaknya mempunyai kesamaan.
Populasi selanJutnya akan dikenal
generalisasi atau kenyataan-kenyataan
penelitian yang dlqeroleh dari sampel.
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Dengan demikian penelitian hanya
dilakukan terhadap sebagian dari
populasl, dan bagian yang diambil dari
populasl disebut sampel. Dalam
penelitian inl yang menJadi populasl
adalah seluruh masyarakat Kota
Mojokerto. Menurut Arlkunto (1993),
apabila subyek kurang dari 1OO, maka
leblh baik diambll seluruhnya,
sehlngga, peneliUannya merupakan
penelltlan populasl. Dengan
memperdmbangkan Jenls dan bentuk
populasi maka digunakan teknik
sampel aksldental sampling sebanyak
53 responden.

TeknikAnallsa Data
Anallsls data dllakukan terhadap

kondlsi sebelum dan sesudah
pembangunan Jalan tol. Analisis data
yang diperoleh adalah untuk
mengetahul kondisi perekonomian dan
tata lalulintas di kota MoJokbrto
sesudah pembangunan jalan tol.
Adapun langkah-langkah yang
dltempuh dalam mengolah data adalah
sebagai berlkut:
1. Persiapan

Kegiatan pada langkah perslapan
lnl, antara laln: mengecek
kelengkapan identltas penglsl,
mengecek kelengkapan data, dan
mengecek lsian data.

2. Tabulasl
Keglatan pada langkah tabulasl lnl,
antara laln: memberikan skor
terhadap item-ltem soal, serta
mentabulasikan setlap data yang
befiasll dlkumpulkan ke dalam
tabel.

3. Analisls Statlstik
Anallsls deskriptlf dimaksudkan
untuk mengetahul gambaran umum

maslng masing variabel. Untuk
mendeskrlpsikan kondisi sebelum
dan setelah pembangunan jalan tol.
Kegiatan yang dllakukan pada
proses analisls deskriptif ini adalah
mengolah data darl seuap varlabel
dengan bantuan komputer program
SPSS Versi 16.0 yaitu untuk
mengetahui data deskriptif setiap
varlabel dan untuk mempermudah
pada proses uji hipotesls.

HASIL PENELITIAN
Hasll Uii Validitas

UJi validitas dllakukan untuk
mengetahui sejauh mana kuesioner
dapat mengukur apa yang diinglnkan.
Untuk mengukur validltas digunakan
korelasi product moment pearcon. JIka
korelasi produd moment pearson
antara masing-masing
pertanyaan/pernyataan dengan skor
total menghasilkan nilai signlflkansi
leblh kecil atau sama dengan 0,05,
maka item pertanyaan/pernyataan
tersebut dinyatakan valid dan
seballknya Jlka nilai signifikansi lebih
besar darl 0,05, maka ltem pertanyaan
dlslmpulkan tidak valid. PenguJian
valldltas dilakukan dengan program
sPss.

1. Kondlslpcrekonomlan
masyarakat kota ltloJo kerto
scbclum pembangunan Tol
Surabaya i{oiokerto
Hasll perhatungan koefisien

korelasl produd moment pearcon
setlap pernyataan pada variabel kondisi
perekonomlan masyarakat kota
MoJokerto dapat dilihat pada Tabel di
bawah lni:

Tebol 1
Tabcl Validitas Itcm Varlabol Kondbl Pcrekonomian lrlasyarakil Kota

ltlojokerto Scbolum Pcmbangunan Tol Kota Surabaya iiofokerto

=tem
KorelasI Product
moment,oarson

N‖al

slaniflkansi
Keterangan

Pl 0′ 236 0,011 Va:id

P2 0,263 0,008 Va!ld

P3 0,250 0,012 Valid

P4 0,443 0,000 Valld

P5 0′504 0,000 Va:id

P6 0,470 0,000 va:ld

P7 0,361 0,000 Vaiid

P8 0,291 0,003 Va:id

P9 0′544 0′000 Vaild

P10 0,612 0,000 Valid
ヽ
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Berdasarkan tabel diatas dlketahul
korelasi produd moment peamon
untuk setlap pernytaaan memlllkl nllal
slgnlflkansi kurang darl 0,O5, sehlngga
dapat disimpulkan bahwa semua
indlkator pernyataan kuesloner yang
membentuk varlabel kondlsl
perekonomian masyarakat kota
MoJokerto sebelum pembangunan Tol
Surabaya MoJokerto adalah valld.

Sumber: Data dlolah

Berdasarkan tabel dlatas dlketahul
korelasl product moment pearson
untuk setiap pernytaaan memlllkl nllal
signlflkansi kurang dari 0,05, sehlngga
dapat dlsimpulkan bahwa semua
indlkator pernyataan kuesloner yang
membentuk variabel kondlsl lalu lintas
Kota Mojokerto sebelum pembangunan
Tol Surabaya Morokerto adalah valld.

2.  Kondisi   ttalu   llntas   Kota
Mojokerto        Seb● lum
pombangunan  Tol  Surabava
‖OJ●kerto
Has‖    perhitungan    koenslen

korelasi  prodtrdじ  moment peattO″
setiap pemyataan pada va‖ abel kondisi

:alu lintas Kota Mojokerto dapat dillhat
pada Tabei di bawah ini:

Tab●12
Tabei va口 ldhs lterD Variab● l kond131 1attu llntas Ko● ‖oJOkertO

S●belurI Pembangunan To日 Kota Surabava Mojokerto

Tabcl 3
Tabel Vallditas Item Variabel Kondisi Perckonomian lrlasyarakat Kota

trlorokcrto Sesudah Pembangunan Tol Kota Surabaya iloJokerto

3. Kondisiperakonomian
masyarakat kota liolokerto
scsudah pembangunan Tol
Surabaya ltlojokefto
l{asll perhltungan koeflslen

korelasl produd moment pearson
setlap pernyataan pada variabel kondlsi
perekonomian masyarakat kota
MoJokerto dapat dllihat pada Tabel di
bawah ini:

=tem
Korolarl product
momant DGtn3on

N:lal
glaniflkansE Keterangan

Pl 0,450 0′000 Va:id

P2 0.522 0′000 Va‖ d
P3 0,634 0,000 Valld

P4 0,423 0,000 Valid

P5 0,480 0,000 Va:id

P6 0,631 0,000 Valid

Pフ 0,495 0′000 Valid

P8 0,315 0,000 Va‖ d
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P3 0,345 0,000 Valid

P4 0′532 0′000 vand
P5 0′ 540 o,oo0 Vaiid

P6 0,549 0′000 Vaild

P7 0,275 0,006 Va‖ d

P8 0,215 o,032 Valid

P9 0,657 0.000 Va‖ d

P10 0,624 o,oo0 Va‖d

Pll 0,583 0′090 Va‖d

P12 0,453 0.000 Va:id

P13 0.655 0,ooo Va‖d

P14 0,599 o,ooo Valid

P15 o,477 0,000 Valid

P16 0,540 0,000 Val:d

P17 0′ 310 0,002 Va:id

P18 0,502 0,000 va:id

P19 0,515 0,000 Valid

P20 0″522 0,000 Va:id

Pzt 0,617 0,000 Valid

P22 0.538 0′000 Val:d

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui
korelasi product moment pearson
untuk setiap pernytaaan memiliki nilai
signifikansi kurang dari 0,05, sehingga
dapat dlsimpulkan bahwa semua
indikator pernyataan kuesioner yang
membentuk variabel kondlsl
perekonomian masyarakat kota
Mojokerto sesuah pembangunan Tol
Surabaya MoJokerto adalah valld.

Sumber: Data dlolah

Berdasartan tabel dlatas dlketahul
korelasl ptoduct moment Peamon
untuk setlap pemytaaan memlllkl nllal
signifikansi kurang dari 0,05, sehlngga
dapat dlslmpulkan bahwa semua
indikator pernyataan kuesioner yang
membentuk variabel kondisi lalu llntas
Kota Mojokerto sesudah pembangunan
tol Surabaya Mojokerto adalah valid.

4. Kondisi lalu lintas Kota
Itloiokerto Sesudah
Pembangunan Tol Surabaya
Moiokerto
Hasil perhitungan koefisien

korelasi produd moment pearson
setiap pernyataan pada variabel kondisi
lalu llntas Kota Mojokerto dapat dilihat
pada Tabel di bawah ini:

Hasll UJI Rellabilitas
UJi retlabllitas dlgunakan untuk

mengetahui keandalan (konsistensi)
instrumen (alat ukur) beruPa
kuesloner. Pengujian reliabilitas ini
dilakukan dengan menggunakan teknik
CronbachS Alpha, yakni menghltung
koefisien alpha. Kuesioner dinyatakan
reliabel Jlka mempunyai nilai alpha >
0,6 (Malhotra dalam Solimun, 2OO5).

Tabol 4
Tabel Valldltas ltem Varlabel kondisi lalu lintas Kota Uojok€rto

Seaudah Pembangunan Tol Kota Surabaya lrloJokerto

Item Korelasi product
moment D€ar3on

Nilal
glonlflkansl Keterangan

Pl 0,580 o,ooo Va!id

P2 0′626 0,000 Valid

P3 0′ 553 0,000 Valid

P4 0′436 o,ooo vand
P5 0,444 0,000 Va‖ d

P6 0,フ48 0,000 Vaiid

P7 o,686 0,000 Valid

P8 o,509 0,000 Valid
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Sumber: Data dlolah

Berdasarkan data pada tabel
dlatas dlketahul aonbach's alpha untuk
semua variabel penelitlan memlllkl nllal
lebih besar darl O,60, sehlngga dapat
disimpulkan kuesloner pada maslng-
maslng varlabel penelltlan dapat
dinyatakan rellabel dan dapat
dipercaya sebagal alat ukur yang
menghasilkan Jawaban yang konslsten.

Hasl! Utl Beda
Untuk mengetahul apakah ada

perbedaan tingkat perekonomlan
antara di Kota Mojokerto serta adakah
perbedaan tata lalu lintas antara dl
Kota Mojokerto akibat dampak
pembangunan tol Surabaya- MoJokerto,
maka dapat dilihat dengan
menggunakan uji beda. Hasil
pengujian ini dapat digunakan untuk
membuKikan perbedaan tingkat
perekonomian dan tata lalu lintas
menurut masyarakat Kota MoJokerto
sebagai dampak pembangunan tol
Surabaya Mojokerto.
Hasil selengkapnya hasil pengujian uji
beda t dapat diJelaskan sebagal
berikut:

1. Kondisi perekonomian
masyarakat Kota luloJokerto
Analisis statisUk inferensial yang

selanJutnya dilakukan dalam proses
anallsls terhadap data yang
dikumpulkan, yakin terkait dengan uJi
beda, yang dalam pengolahannya
menggunakan Paired Samples Test
(uJl t) dalam program SPSS. Upaya
dalam penguJlan yang dimaksud,
berdasarkan pada beberapa krlterla
sebagai berikut:
a. Rumusan hipotesis : terdapat

perbedaan kondisi perekonomian
masyarakat Kota Mojokerto sebelum
dengan sesudah pembangunan

Jalan tol Surabaya Mojokerto.
b. Secara simbolik, rumusan hipotesis

yang diajukan dapat ditulis sebagai
berlkut:

H0 : p2 = pl (tidak ada pengaruh)
H1 : p2 > p1 (ada pengaruh)

' c. Peluang terjadinya kesalahan (o) =
0,05

Hasil output SPSS uji perbedaan
kondlsl perekonmian masyarakat kota
Mojokerto sebelum dan sesudah
pembangunan Jalan tol Surabaya
MoJokerto sebagai berikut :

Tabe1 5
Tabel Rel:ab‖ ltas Varlab● :Penel■ lan

Jurnol KompilekVol. 6 No. 2 Desmber 2014

perekonomian masyarakat Kota
Mojokerto. Penolakan HO ini, Pada
gilirannya memberikan suatu
kesimpulan bahwa keberadaan jalan
tol Surabaya MoJokerto berpengaruh
terhadap kondisi Perekonomian
masyarakat kota Moiokerto. Dengan
demlkian didapat- jawaban bahwa

Tabcl 6
Tabel Hasll uJi beda Kondlsi perekonomian masyarakat kota iloJokerto

Sumber:Data diolah

Berdasarkan   tabe!   di   atas
dipero:eh n‖ai t sebesar-6′ 362 dengan
probabilitaS O′ 000 (Pく 0′05)′   karena
n‖ai  Sig。 (2-ta‖ed) kedua variabel
dependen く o (0′05)serta  dengan
me‖hat   dasar   keputusan   dalam
pengujlan   hipotesis′    maka   H0
dito:ak. ′ヽrtinya ada perbedaan kond:s:

Variabel Cronbach'g Alpha Keterangan
X1 sebelum 0′ 735 Re‖abel

X2 sebelum 0,649 Reliabel

Xl Sesudah 0,848 Re‖abel

X2Sesudah 0′ 641 Reliabel
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hipotesis pene:itian ini ada:ah benar
yakni Ha Ditenma.
2. KOndisl la口 u lintas Kota

MOJOkerto
Kritena penguりlan yang digunakan

sebagal berlkut:
a.  Rumusan  hipotesis  :  terdapat

perbedaan kondis: perekonomian
masyarakat  kota  MttokertO
sebeium     dengan     sesudah
pembangunan Ja:an tol Surabaya
M●Okerto.

b. Secara simbolik, rumusan
hipotesis yang diajukan dapat
ditulis sebagai berikut:
H0 : p2 = pl (tidak ada pengaruh)
H1 : p2 > p1 (ada pengaruh)

c. Peluang terjadinya kesalahan (o)
= OrO5
Hasl! output SPSS perbedaan

kondisi lalu lintas kota Mojokerto
sebelum dan sesudah pembangunan
Jalan tol Surabaya Mojokerto sebagai
berikut :

Tabe1 7
Tabel Has‖ uji beda Kondlsilalu llntas KOta MOJokert0

Berdasarkan tabel dl atas dipemleh
nilat t sebesar -7,546 dengan
probabilitas O,0OO (P<0,05), karena
nllai Slg. (2-tailed) kedua varlabel

melihat dasar keputusan dalam
pengujian hlpotesls, maka H0
dltolak. Artlnya ada perbedaan kondlsl
lalu llntas Kota MoJokerto. Penolakan
HO ini, pada gilirannya memberlkan
suatu keslmpulan bahwa keberadaan
Jalan tol Surabaya Mojokerto
berpengaruh terhadap kondisl lalu
llntas kota Morokerto Dengan demlklan
dldapat Jawaban bahwa hlpotesls
penelitlan lni adalah benar yaknl Ha
Dlterima.

PEMBAHASAN
Hasll penelitian yang dlpemleh

dapat dUelaskan bahwa pembangunan

Jalan tol Surabaya MoJokerto menurut
masyarakat kota MOJOkerto

memberikan manfaat yang baik
terhadap kehidupan Perekonomlan
masyarakat Kota MoJokerto.
Masyarakat sangat terbantu dengan
adanya pembangunan jalan tol
Surabaya Mojokerto karena
kemudahan dan kelancaran sebaglan
besar darl hasil-hasll produk yang
mereka dljual ke luar daerah.
Tersedianya prasarana jalan Yang
memadal angat membantu masyarakat
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dalam melaksanakan hal tersebut.
Disamplng ltu pembangunan jalan tol
Surabaya Mojokerto, khusunya
masyarakat Kota Mojokerto tidak lepas
darl adanya keinginan masyarakat
untuk membuka wilayahnya mengikuti
perkembangan yang terjadi di luar
wllayah MoJokerto. Menurut fungsi
Jalan yang s'ebenarnya yakni sebagai
prasarana masyarakat dalam
bermobllltas, jalan tol Surabaya
MoJokerto memberikan manfaat yang
Jauh leblh banyak dari yang
seharusnya terhadap masyarakat
sekitamya. Disadari atau tidak dengan
tersedlanya prasarana jalan seperti
Jalan tol Surabaya Mojokerto tentu
setlap orang yang berasal dari luar
Kota MoJokerto dapat masuk dengan
mudah dan tentunya dapat berinteraksi
dengan masyarakat Kota Mojokerto.
Pola-pola pemikiran masyarakat yang
lama mungkln saJa akan mengalami
pergeseran-pergeseran dengan adanya
lnteraksl masyarakat asli dengan
masyarakat yang berasal dari luar.
Fungsl Jalan dalam hal ini merupakan
tungsi yang juga tidak dapat dihindari
oleh masyarakat dan tentu
memberikan banyak Pengaruh dan
perubahan di Kota Mojokefto
khusunya.

Pembangunan Jalan ditujukan
untuk meningkatkan , Produktifltas
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masyarakat desa sehlngga mampu
memberikan hasll yang jauh leblh balk
terhadap balk terhadap segl soslal
maupun segl ekonoml. Namun, dl slsl
laln tldak dapat dlpungklrl bahwa
pembangunan Jalan Juga akan
membawa berbagai dampak balk
dampak yang posltlf maupun dampak
yang negatlf terhadap masyarakat kota
Mojokerto. Padq dasamya
pembangunan Jalan bertuJuan untuk
menlngkatkan kehldupan masyarakat
kota MoJokerto. Apablla dltlnJau darl
segi soslal masyarakat akan sangat
terbantu dalam melaksanakan berbagal
kegiatan dan lnteraksi soslalnya balk
antar sesama penduduk dalam satu
kota maupun penduduk yang berada dl
wllayah laln, sehlngga setlap keglatan
yang menyangkut aktifltas soslal
lalnnya dapat dllaksanakan
masyarakat secara lebih ensien dan
tepat waktu. Sedangkan J:ka d‖ lhat

datt segi ekononl:′  seuap aktintas
seperti : penJua:an produk dan has‖
pertanian tentu akan dapat d‖ akukan
dengan iebih cepat′ ensien dan efektif.

Tentu  ha:  ini  sangat  beII:lanfaat
terhadap   masyarakat   mengingat
aktintas perekonognian sangat penting
untuk     menunJang     kehidupan
masyarakat. Jlka ditinJau da‖  Segi
fungs:′ maka pembangunan prasarana
jalan tentu harus dapat membe‖ kan
dampak yang positif terhadap sosial
dan ekononli masyarakat. Dalam Teori
Merton ha: sepett itu tell:lasuk ke
datam   fungs:   man″ 諄st   (yang
diharapkan)  dari   dilaksanakannya
pembangunan prasarana jaian. Tetap;
ada ka:anya daiam pembangunan yang
d‖aksanakan tirnbul dampak― dampak
yang tidak diharapkan (fungsi laten).
Keduanya   ini   merupakan   suatu
konsekuensi vang kuat dan tidak dapat
d:p:sahkan. Dengan adanya prasarana
jalan to: yang te:an memadal′
masyarakat  khusunya  pada  kota
Mojokerto mettadi iebih mudah dalam
melakukan akUvitas/pergerakan,
penJualan dan pemasaran hasll
produksi dan pertaniannya. Tidak ada
lagi batasan masyarakat dalam
berbagai akUvltasnya menglngat
bahwa pada saat inl sarana
transportasi seperti mobll
pengangkutan umum Juga telah
banyak tercedla dan selalu beroperasl
tanpa ada batasan waktu. Selaln ltu
masyarakat Juga kebanyakan telah
mempunyai kendaraan prlbadl sepertl :

ノumarxbmp″ θ々 7o16 AL 2 Dewmber2θ 14

mobll dan sepeda motor sehingga
untuk melaksanakan berbagai aktivitas
tldak terlalu mengalami kesulltan lagi.

Upaya pembangunan perkotaan
sebagal sebuah proses yang mengarah
pada peningkatan terus-menerus
kapasitas masyarakat kota untuk
mengendalikan lingkungan mereka,
d:sertal perluasan distribusi

keuntungan yang dihasllkan dari
keglatan pengendallan tersebut.
Pertama, hal inl menyiratkan bahwa
pembangunan perkotaan harus
dlpandang sebagai sebutah proses
penlngkatan kapasltas masyarakat kota
untuk mengendalikan llngkungan
mereka, di mana ini lebih dari sekedar
pembangunan ekonomi di kota.
Konsepsi semacam ini mendorong
pembangunan simultan atau serempak
di semua aspek kehidupan kota :

soslal, ekonomi, politik, dan budaya.
Kedua, proses pembangunan
perkotaan haruslah terus-menerus
mengupayakan peningkatan kapasitas
masyarakat untuk
mempengaruhi,

mampu
mengelola′

mengendalikan seluruh llngkungan
sekltar. Mendorong mereka menJadi
inlslator dan pengawas perubahan
lingkungan, ketlmbang sebagai obyek
paslf atas berbagai manlpulasl dan
pengendalian eksternal, Ketlga, konsep
lnl mencerminkan semakin besarnya
penekanan pada pemerataan
pembagian keuntungan hasll kemaJuan
teknologi, dan semakin pentingnya
mendorong partlslpasi kelompok miskln
dan lemah dalam proses pembangunan
kota.

Pertumbuhan kota MoJokerto yang
semakin pesat akibat fiaktor kedekatan
lokasl dengan kota Surabaya
mempunyai konsekuensi
bertambahnya kebutuhan akan
prasarana dan sarana perkotaan,
seperti air bersih, drainase, saluran air
kotor, perparkiran, ‖strlk′

persampahan, permukiman, fasilitas
sosial dan umum, jalan raya, dan lain-
lain. Dengan demikian perencanaan
yang integrative dalam hat dampak
pembangunan ruas Jalan Surabaya-
MoJokerto menJadl sangat tundamental
dlperhatlkan deml tercapainya
keseJahteraan masyarakat dl Kota
MoJokerto.

Hasil penelltlan ini menunjukkan
bahwa dalam hal dampak keberadaan
ruas Jalan yang tersedia terhadap
keseJahteraan matyarakat di Kota
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Mojokerto menjelaskan bahwa
keseluruhan variabel penentu yang
dianalisis dalam penelitian inl
berpengaruh secara positif dan
signiffkan. Analisis secara kuantitatif
menyatakan bahwa kelancaraR
transportasl pada ruas jalan yang
tersedia merupakan faktor yang paling
dominan sekaligus menjadi faktor yang
harus senantiasa dipelihara
kelancarannya. Artinya dalam konteks
pemenuhan layanan bagi masyarakat
yang ingin beraktivltas menggunakan
sarana ruas jalan Surabaya-MoJokerto
tersebut dapat terpenuhi dengan
adanya kelancaran arus transportasi
yang tentunta akan berdampak pada
pencapalan tujuan keseJahteraan
masyarakat Kota MoJokerto yang
berdomlslll di sepanlang ruas Jalan
dalam kerangka pembangunan wilayah
Kota Mojokerto.

Kelancaran transportasi pada ruas
jalan yang tersedia merupakan faktor
yang paling dominan sekaligus rneniadi
faktor yang harus senantiasa dipelihara
kelancarannya. Artinya dalam konteks
pemenuhan layanan bagi masyarakat
yang ingln beraktivitas menggunakan
sarana ruas Jalan Surabaya-Mojokerto
tersebut dapat terpenuhi dengan
adanya kelancaran arus transportasi
yang tertunda akan berdampak pada
pencapaian tuJuan kesejahteraan
masyarakat Kota MoJokerto yang
berdonrislli di sepanjang ruas Jalan
dalam kerangka pembangunan wilayah
Kota Mojokerto.

KESIIiIPULAN
Berdasarkan hasll penelitian yang

telah dlbahas pada bab sebelumnya,
maka dlpemleh keslmpulan sebagal
berikut:
1. Hasll penelitian membuktlkan

bahwa terdapat perbedaan kondlsl
perekonomlan masyarakat Kota
MoJokerto sebelum dengan sesudah
pembangunan Jalan tol Surabaya
Morokerto. Hal inl dldukung dengan
perhltungan uji beda dlperoleh nllal
t hltung sebesar -6,362 dengan
probabllltas 0,000 (P<0,05),
karena nllal Sig. (2-tailed) kedua

Berartl keberadaan Jalan tol
Surabaya MoJokerto berPengaruh
terhadap kondlsl Perekonomlan
masyarakat kota Morokerto.

2. Hasll penelltian membukdkan
bahwa terdapat Perbedaan kondlsl
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lalu lintas Kota Morokerto sebelum
dengan sesudah pembangunan
Jalan tol Surabaya Mojokefto. Hal
dibuktlkan perhitungan uji beda
diperoleh nilai t hltung sebesar -
7,546 dengan probabilitas 0,000
(P<0,05), karena nilai Sig. (2-
tailed) kedua variabel dependen <
o (0,05). Berarti keberadaan jalan
tol Surabaya Mojokerto
Lrerpengaruh terhadap kondisi lalu
lintas kota Mojokerto.

3. Secara ideal Pembangunan ruas
Jalan Surabaya-Mojokerto
merupakan kebutuhan yang sangat
vital sebagai pendukung utama
dinamika dan aktivltas
perekonomian dan pengembangan
wilayah serta sebagai prasarana
penunjang yang utama bagi wilayah
yang dilewatinya. Infrastruktur
Jalan tersebut juga membawa
manfaat strategis yakni antara lain
menciptakan lapangan kerja baru
bagi masyarakat sekitarnya,
peningkatan keberadaan sumber
daya lokal serta meningkatkan
sektor riil melalui penciptaan
multiplier effect bagi pembangunan
masyarakat Kota M ojokerto.
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