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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pertumbuhan penduduk 

kabupaten/kota di Provinsi jambi; (2) perubahan dan kecenderungan pola 

penggunaan lahan di Provinsi Jambi; (3) hirarkhi pusat pertumbuhan/ pelayanan 

di Provinsi Jambi; (4) keterkaitan antara pertumbuhan penduduk berdasarkan 

hirarkhi pusat pertumbuhan/pelayanan dengan pola perubahan struktur 

penggunaan lahan. Hasil analisis menemukan: (1) Pertumbuhan penduduk 

bervariasi antar kabupaten/kota dengan pertumbuhan tertinggi untuk Kabupaten 

Muaro Jambi dan yang terendah Kabupaten Kerinci. (2) Telah terjadi pergeseran 

struktur penggunaan lahan di Provinsi Jambi; (3) Selama periode 2001 - 2008, 

Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari tetap menjadi wilayah dengan hirarki 

tertinggi, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki hirarki terendah. 

(4) Tidak ada keterkaitan yang nyata antara pertumbuhan penduduk dengan 

hirarki pusat pelayanan/pertumbuhan. Selain itu, juga tidak terlihat keterkaitan 

antara pertumbuhan penduduk dengan penggunaan lahan.  

 

Kata Kunci: Tipologi Pertumbuhan, Spesialisasi Regional 

 

 

I.PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami 

pertumbuhan penduduk relatif tinggi. Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi, 

pada gilirannya akan mengakibatkan kebutuhan lahan yang cenderung meningkat. 

Pertambahan jumlah penduduk yang juga diikuti oleh meningkatnya berbagai 

aktivitas ekonomi akan mengakibatkan tekanan-tekanan terhadap lahan dan 

memicu terjadinya pergeseran pola penggunaan lahan pada suatu wilayah. 

Pergeseran pola penggunaan lahan ini menurut Saefulhakim, dkk (1994), 

akan memberikan implikasi cukup luas terhadap keragaan perekonomian wilayah, 
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alokasi sumberdaya dan tenaga kerja serta struktur tata ruang wilayah. Implikasi 

tersebut dapat berdampak negatif, jika perubahan pola penggunaan lahan tersebut 

tidak ditanggapi melalui berbagai kebijakan publik yang tepat dan terarah. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengeliminir berbagai dampak negatif 

dari perubahan pola penggunaan lahan sebagai akibat pertumbuhan penduduk 

yang pesat di Provinsi Jambi, maka perlu dilakukan kajian mengenai aspek-aspek 

perubahaan penggunaan lahan dalam kaitannya dengan pertumbuhan penduduk 

wilayah tersebut. Selanjutnya dalam rangka mengkaitkannya dengan proses 

pembangunan yang terjadi, maka pertumbuhan penduduk juga akan dikaitkan 

dengan hirarki pusat pertumbuhan/pelayanan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. 

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pertumbuhan penduduk 

berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi jambi; (2) perubahan dan kecenderungan 

pola penggunaan lahan di Provinsi Jambi; (3) hirarkhi pusat-pusat pertumbuhan/ 

pelayanan di Provinsi Jambi; (4) keterkaitan antara pertumbuhan penduduk 

berdasarkan hirarkhi pusat pertumbuhan/pelayanan dengan pola perubahan 

struktur penggunaan lahan. Manfaat dari penelitian adalah memberikan arahan 

bagi kebijaksanaan dalam pengarahan laju pertumbuhan penduduk pada masa 

yang akan datang, khususnya dalam meninjau kembali pola penggunaan lahan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara 

kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi 

jumlah penduduk. Kekuatan-kekuatan yang menambah adalah kelahiran dan 

migrasi masuk, sedangkan kekuatan-kekuatan yang mengurangi adalah kematian 

dan migrasi keluar. Jadi pertumbuhan penduduk hanya dipengamhi oleh dua cara 

yaitu: melalui perubahan reproduksi dan migrasi neto (Yasin, 2007). 

Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk 

memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dimasa yang akan 

datang. Diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebu-

tuhan dasar penduduk, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di 

bidang politik misalnya mengenai jumlah pemilih untuk pemilu yang akan datang. 
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2.1.2. Hirarki Pusat Pertumbuhan 

Salah satu model pengembangan wilayah yang erat kaitannya dengan 

aspek tata ruang adalah konsep pusat pertumbuhan. Gagasan tersebut pertama kali 

dikemukakan oleh Walter Christaler yang dikenal sebagai teori tempat central 

(Central Place Theory) yang selanjutnya dikembangkan oleh Losch, Berry dan 

Garrison (Hanafiah, 1985). Menurut teori ini, pertumbuhan daerah perkotaan 

adalah fungsi dari penduduk dan tingkat pendapatan daerah belakangnya, sedang-

kan laju pertumbuhannya tergantung laju peningkatan permintaan dari daerah 

belakang atas barang dan jasa atau pelayanan perkotaan (Richardson, 1974). 

Pusat suatu wilayah juga merupakan pusat barang dan jasa sebagai pusat 

perdagangan, perbankan, organisasi perusahaan, jasa profesional, jasa 

administrasi, pelayanan pendidikan dan hiburan bagi daerah hinterland. 

Permintaan antar hinterland sangat bervariasi dan berbanding terbalik dengan 

jarak dari pusat pertumbuhan karena adanya perbedaan dalam biaya transportasi.  

Dengan demikian, fasilitas pelayanan dalam aspek tata ruang, kualitas dan 

jumlahnya berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan 

kesejahteraan masyarakat ini ditentukan oleh derajat penyediaan fasilitas pelayan-

an yang tersedia, yang pada gilirannya akan mendorong aktivitas ekonomi. 

Hanafiah (1985) mengemukakan bahwa sistem pusat-pusat pertumbuhan sebagai 

salah satu implementasi pembangunan wilayah akan menciptakan perubahan 

sosial ekonomi dalam masyarakat, yaitu menurut suatu hirarkhi yang menciptakan 

suatu struktur dan organisasi tata ruang baru bagi kegiatan manusia. 

2.1.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Penggunaan Lahan 

Pola penggunaan lahan adalah dampak dari segala kegiatan manusia 

diatas muka bumi (Sandy, 1995). Dengan demikian, 'penggunaan lahan 

merupakan hasii kegiatan manusia yang dipengaruhi oleh keadaan alam (fisik 

lingkungan) serla kegiatan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat suatu wilayah. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan, antara lain: jenis 

lahan, topografi, ketinggian, aksesibilitas dan tekanan penduduk (Soerianegara, 

1977). Menurut Barlowe (1978), faktor-faktor yang mempengaruhi pola penggu-

naan lahan adalah faktor-faktor fisik-biologis, faktor pertimbangan ekonomi, dan 

faktor institusi (kelembagaan). Faktor fisik dan biologis berkaitan dengan 
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lingkungan fisik dimana manusia berada. Faktor ini memberikan dukungan sifat-

sifat alam yang sesuai dengan letaknya, keadaan bahan penunjang untuk kegiatan 

manusia, dan komunitas manusia, diantaranya mencakup keadaan geologi, tanah, 

air, iklim, tumbuh•-tumbuhan, hewan dan kependudukan. Faktor pertimbangan 

ekonomi meliputi: produktivitas, pemasaran, transportasi dan kebutuhan yang 

dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan transportasi. Sedangkan faktor 

institusi dicirikan oleh ada tidaknya hukum pertanahan yang berlaku di masyara-

kat, dan tidak bertentangan dengan keadaan sosial budaya serta kepercayaan, yang 

secara empirik dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Penggunaan 

lahan juga ditentukan oleh keadaan topografi, relief dan ketinggian, aksesibilitas, 

kemainpuan dan kesesuaian lahan serta tekanan penduduk(Sandy, 1985).  

 

III. METODE PENELITIAN 

Ruang lingkup penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi 

kecuali Kota Sungai Penuh (daerah pemekaran baru, dengan keterbatasan 

ketersediaan data). Data yang digunakan adalah data penduduk, penggunaan lahan 

dan sarana prasarana pelayanan kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2001 dan 

2008. Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Hirarkhi Pusat Pertumbuhan/Pelayanan 

Digunakan data jumlah unit sarana-prasarana sosial-ekonomi, jumlah 

penduduk dan luas wilayah tiap kabupaten dan kota. Sebelumnya data dasar 

tersebut akan ditransformasikan melalui indeks pemusatan pelayanan (IPP). 

 IPP dihitung dengan cara: (1) Menghitung IPP berdasarkan penduduk dan 

berdasarkan luas wilayah yaitu ratio sarana perpenduduk dan rasio sarana prasa-

rana perluas wilayah pada kabupaten/kota dibagi dengan ratio sarana-prasarana 

perpenduduk dan perluas wilayah Provinsi; (2) Menghitung rata-rata IPP dengan 

merata-ratakan IPP berdasarkan penduduk dengan IPP berdasarkan wilayah 

Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang berpengaruh sebagai 

penentu perkembangan wilayah dilakukan melalui Analisis Komponen Utama 

(AKU). Selanjutnya untuk mendapatkan hirarki pusat pertumbuhan/pelayanan 

kabupaten/kota di Provinsi Jambi digunakan nilai skor baku dari masing-masing 

komponen faktor utama yang memiliki akar ciri > 1. 
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b. Penggunaan Lahan 

Dilakukan penghitungan nilai LQ penggunaan lahan. Selanjutnya nilai LQ 

dianalisis melalui AKU. Untuk mendapatkan posisi pangsa relatif jenis 

penggunaan lahan digunakan nilai skor baku komponen faktor utama. 

c. Analisis Korelasi Pertumbuhan Penduduk dengan Pola Penggunaan Lahan 

Analisis korelasi dilakukan terhadap pertumbuhan penduduk dengan nilai 

skor baku dari peubah-peubah pusat perturnbuhan/pelayanan dan penggunaan 

lahan. Jika terdapat lebih dari satu hubungan yang signifikan (melalui uji t), akan 

dilanjutkan dengan analisis jalur (path analysis) dengan memanfaatkan informasi 

hubungan yang signifikan secara statistik pada pengujian sebelumnya.  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pertumbuhan Penduduk 

Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi selama periode 2001-2008 

adalah, sebesar 1,91 persen pertahun. Daerah dengan pertumbuhan penduduk 

tertinggi adalah Kabupaten Muaro Jambi. Daerah lain yang juga memiliki 

pertumbuhan penduduk relatif tinggi (diatas rata-rata Provinsi Jambi) adalah 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Bungo. 

Tabel 4.1.  Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2001 dan 2008 

Kabupaten/Kota 
Tahun Pertumbuhan 

(%/tahun) 2001 2008 

Kerinci 295,951 310,093 0.67 

Merangin 258,125 286,578 1.49 

Sarolangun 182,117 214,036 2.31 

Batang Hari 194,251 219,181 1.72 

Muaro Jambi 235,940 310,676 3.93 

Tanjung Jabung Timur 191,844 211,789 1.41 

Tanjung Jabung Barat 211,952 250,746 2.40 

Tebo 225,739 253,373 1.65 

Bungo 219,834 264,389 2.64 

Kota Jambi 423,891 467,408 1.40 

Provinsi Jambi 2,439,644 2,788,269 1.91 

Sumber: Diolah dari Jambi dalam Angka, 2001 dan 2008 

Daerah dengan pertumbuhan penduduk paling rendah adalah Kabupaten 

Kerinci. Daerah yang juga memiliki pertumbuhan penduduk relatif rendah 

dibawah rata-rata Provinsi Jambi) adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Batang 

Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo dan Kota Jambi. 



Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, 2010                                                          6 

 

4.2.  Perubahan Penggunaan Lahan 

Selama periode 2001 – 2008 terjadi penurunan proporsi luasan lahan 

sawah di tujuh daerah dengan penurunan terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat. Tiga daerah lainnya  mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar 

adalah Kabupaten Muaro Jambi.  

Untuk bangunan, terjadi peningkatan hampir di semua daerah kecuali 

Kabupaten Batang Hari dan Bungo. Peningkatan terbesar di Kabupaten 

Sarolangun, sedangkan peningkatan terendah di Kabupaten Tebo. Demikian juga, 

untuk padang rumput/sementara tidak diusahakan meningkat hampir pada semua 

daerah kecuali Kabupaten Sarolangun dan Kota Jambi. Untuk tambak/kolam/ 

empang mengalami peningkatan pada hampir semua daerah kecuali Kabupaten 

Batang Hari, Kabupaten Tebo dan Kota Jambi. 

Sebaliknya untuk tegal/huma/ladang memperlihatkan penurunan hampir 

pada semua daerah kecuali Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur. Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Bungo, sedangkan 

penurunan terkecil di Kabupaten Sarolangun. Demikian juga  untuk hutan negara. 

Hampir semua daerah mengalami penurunan kecuali Kabupaten Kerinci. 

Pengurangan hutan negara  terbesar terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  

Tabel 4.2.  Perubahan Struktur Penggunaan Lahan Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jambi selama Periode 2001 – 2008 (dalam persen perubahan) 

Kabupaten/ 

Kota 
Sawah Bangunan 

Tegal/ 

Huma/ 

Ladang 

 

Pdg 

rumput/ 

tdk diusa-

kahan 

Kolam/ 

Tambak/ 

Empang 

Tanaman 

Kayu-

Kayuan 

Hutan 

Negara 

Kerinci 0.22 1.24 -2.98 2.91 0.07 -4.72 3.27 

Merangin -0.03 3.70 -1.79 7.26 0.07 0.50 -9.73 

Sarolangun -0.26 14.42 -0.64 -15.10 0.03 3.50 -1.96 

Batanghari -0.13 -1.59 9.48 6.25 -0.07 -1.86 -12.08 

Muaro Jambi 0.87 0.21 -10.46 18.43 0.18 -4.41 -4.82 

Tanjab Timur -2.83 9.26 4.79 4.80 1.43 -10.20 -7.25 

Tanjab Barat -3.97 7.01 -15.29 11.75 0.14 30.02 -29.67 

Tebo 0.14 0.09 -20.38 16.13 -0.02 29.21 -25.19 

Bungo -1.90 -8.53 -21.94 36.36 0.00 15.46 -19.44 

Kota Jambi -0.03 6.99 -5.40 -6.56 -0.09 5.09 0.00 

Sumber: Diolah dari Jambi dalam Angka, 2001 dan 2008 

Selanjutnya dari hasil analisis komponen utama (PCA) terhadap tujuh 

jenis penggunaan lahan tersebut, dihasilkan sebanyak 2 komponen faktor utama 
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yang memiliki akar ciri diatas satu, dengan tingkat keragaman 69,91 persen. Dari 

masing-masing komponen faktor utama (yang dilambangkan dengan LI dan L2) 

keseluruhan jenis penggunaan lahan memiliki korelasi yang signifikan (Factor 

Loading > 0,5). Ini berarti ketujuh jenis penggunaan lahan tersebut secara nyata 

merupakan penggunaan basis, meskipun pada kabupaten/kota yang berbeda-beda. 

Adapun penggunaan lahan yang menjadi penciri faktor dalam komponen 

faktor utama tersebut yaitu: LI untuk sawah, bangunan, kolam/tambak/empang, 

tanaman kayu-kayuan, dan hutan negara dan L2 untuk tegal/huma/ladang dan 

penggunaan untuk padang rumput/sementara tidak diusahakan 

Pada komponen faktor utama L1, penggunaan lahan untuk sawah, 

bangunan dan kolam/tambak/empang memiliki korelasi positif (factor loading 

positif), tetapi penggunaan lahan untuk tanaman kayu-kayuan dan hutan negara 

memiliki korelasi negatif. Ini menunjukkan bahwa pangsa relatif penggunaan 

lahan untuk sawah, bangunan serta kolam/tambak/empang berjalan searah, tetapi 

peningkatan pangsa lahan untuk ketiga jenis penggunaan tersebut cenderung 

mengurangi luasan tanaman kayu-kayuan dan hutan negara. 

Tabel 4.3.  Analisis Komponen Utama Penggunaan Lahan Provinsi Jambi  

Jenis Penggunaan 

Rotated Factor Loading 

(Varimax Rotation) 

L1 L2 

Sawah 0.6421* 0.2263 

Bangunan 0.8554* -0.2372 

Tegal/Huma/Ladang 0.0378 -0.8972* 

Padang rumput/sementara tdk diusahakan 0.1447 0.8540* 

Kolam/Tambak/Empang 0.9381* -0.0320 

Tanaman kayu-kayuan -0.5464* 0.4261 

Hutan negara -0.8198* -0.2284 

Pada komponen faktor utama L2 penggunaan lahan untuk 

tegal/huma/ladang memiliki korelasi negatif, tetapi penggunaan untuk padang 

rumput/sementara tidak diusahakan memiliki korelasi negatif. Ini berarti 

peningkatan pangsa lahan untuk tegal/huma/ladang cenderung mengurangi luasan 

lahan padang rumput/sementara tidak diusahakan. 

Dan analisis skor baku nilai L1  dan L2 didapatkan nilai positif dan negatif 

pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Skor baku positif 

menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut memiliki pangsa relatif untuk jenis 
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penggunaan lahan pembentuk komponen faktor utama L1 dan L2 yang lebih 

tinggi, dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Sebaliknya, skor 

baku negatif menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut memiliki pangsa relatif 

untuk jenis penggunaan lahan pembentuk komponen faktor utama L1 dan L2 yang 

lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jambi. 

Pada tahun 2008, wilayah yang mempunyai skor baku L1 yang positif 

adalah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Jabung Timur dan 

Kota Jambi. Ini menunjukkan bahwa pengunaan lahan untuk sawah, bangunan, 

kolam/tambak/ empang, tanaman kayu-kayuan dan hutan negara (kecuali Kota 

Jambi yang tidak memiliki hutan negara) memiliki pangsa relatif yang lebih tinggi 

di kabupaten/kota ini dibandingkan kabupaten lainnya. Namun demikian, karena 

korelasi tanaman kayu-kayuan dan hutan negara bernilai negatif, maka 

peningkatan luasan lahan untuk sawah, bangunan serta kolam/tambak/empang 

akan cenderung mengurangi luasan lahan tanaman kayu-kayuan dan hutan negara. 

Tabel 4.4.  Nilai Skor Baku Komponen Faktor Utama L1 dan L2 Provinsi 

Jambi Tahun 2001 - 2008 

Kabupaten/Kota 
L1 L2 

2001 2008 2001 2008 

Kerinci -0.8344 -0.9027 -0.3838 -1.1846 

Merangin -0.4872 -0.3678 -0.0056 -0.5780 

Sarolangun -0.2882 -0.4416 1.4949 -0.1445 

Batanghari -0.7681 -0.6236 0.3565 -0.9570 

Muaro Jambi 0.0136 0.0259 0.4051 0.5814 

Tanjabtim 0.5745 1.6379 2.3331 0.8697 

Tanjabbar 0.1059 -0.0726 -1.2385 0.0743 

Tebo -0.7773 -1.0789 -0.8784 1.0715 

Bungo -0.0672 -0.2657 -1.1767 0.9628 

Kota Jambi 2.7120 1.9055 -0.6276 -0.9748 

Selanjutnya berdasarkan perkembangan tahun 2001 - 2008, terlihat 

dominasi penggunan lahan untuk kelompok L1 tersebut semakin meningkat pada 

Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Tetapi untuk Kota Jambi 

menunjukkan penurunan dominasi. 

Pada tahun 2008, wilayah yang mempunyai skor baku negatif adalah 

Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Tanjung Jabung Barat, 
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Tebo dan Bungo. Kecuali Kabupaten Tanjung Jabung Barat, keseluruhan daerah 

tersebut pada tahun 2001 juga menunjukkan skor baku yang negatif.  

Selanjutnya, dari nilai L2, menunjukkan Kabupaten Muaro Jambi, 

Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo dan Bungo memiliki skor 

baku positif. Ini menunjukkan bahwa pangsa relatif penggunaan lahan untuk 

tegal/huma/ladang serta padang rumput/sementara tidak digunakan lebih tinggi di 

daerah-daerah ini dibandingkan daerah-daerah lainnya. 

Berdasarkan perkembangannya, terlihat dominasi penggunan lahan untuk 

kelompok L2 tersebut semakin meningkat pada Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung 

Jabung Barat, Tebo dan Bungo. Sebaliknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 

menunjukkan penurunan dominasi penggunaan lahan kelompok L2 tersebut. 

Pada tahun 2008, wilayah yang mempunyai skor baku L2 yang negatif 

adalah Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batang Hari dan Kota Jambi. 

Kabupaten Kerinci, Merangin dan Kota Jambi menunjukkan peningkatan nilai 

negatif dibandingkan tahun 2001. Kabupaten Sarolangun dan Batang Hari pada 

tahun 2001 memiliki nilai skor baku positif menjadi negatif pada tahun 2008. 

4.3. Hirarki Pusat Pertumbuhan 

Terdapat 11 indikator sarana-prasarana yang digunakan dalam 

menentukan indeks pusat pertumbuhan/pelayanan ini yaitu: (1) Jumlah Sekolah 

TK; (2) Jumlah Sekolah Dasar; (3) Jumlah Sekolah SLTP; (4) Jurnkah Sekolah 

SLTA; (5) Jumlah Klinik KB; (6) Jmnlah Puskesmas (Induk+Pembantu); (7) 

Panjang Jalan Aspal; (8) Jumlah Kamar Hotel; (9) Daya Terpasang Listrik; (10) 

Jumlah Koperasi; (11) Jumlah Bank Umum 

Dari 11 indikator sarana prasarana yang merupakan variabel dalam 

menentukan indeks pusat pelayanan, meskipun semuanya memberikan pengaruh 

yang signifikan (factor loading > 0,5), namun demikian indikator-indikator 

tersebut hanya mengelompok pada satu kelompok, dan tidak mengelompok secara 

terpisah sesuai dengan fungsi pelayanannya (pendidikan, kesehatan, ekonomi 

dstnya). Ini menunjukkan bahwa di Provinsi Jambi tidak terdapat wilayah yang 

memiliki karakteristik khusus sebagai pusat pelayanan dalam fungsi tertentu. 

Selanjutnya dari analisis skor baku menunjukkan bahwa hanya Kota Jambi 

yang memiliki nilai skor baku positif, sedangkan sembilan daerah lainnya 
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keseluruhannya memiliki nilai skor baku negatif. Fakta ini menunjukkan dominasi 

yang sangat tinggi dari Kota Jambi sebagai pusat pelayanan di Provinsi Jambi, 

sementara daerah-daerah yang lainnya relatif kurang menonjol dalam penyediaan 

sarana dan prasarana pelayanan tersebut. Ini juga menjadi faktor penyebab tidak 

terdapatnya pengelompokan yang sesuai dengan sifat pelayanan tertentu. 

Tabel 4.5.  Analisis Komponen Utama Indeks Pusat Pelayanan Provinsi Jambi  

No. Sarana Prasarana Factor Loading 

1. TK 0.9962 

2. SD 0.9964 

3. SLTP 0.9968 

4. SLTA 0.9059 

5. Puskesmas + Puskesmas Pembantu 0.9961 

6. Klinik KB 0.9982 

7. Kapasitas Terpasang Listrik 0.9126 

8. Panjang Jalan Beraspal 0.9034 

9. Jumlah kamar hotel 0.9980 

10. Jumlah Koperasi 0.9931 

11. Jumlah Bank Umum 0.9976 

Mengingat tidak terpolanya wilayah-wilayah pada pusat pelayanan dengan 

fungsi pelayanan tertentu, maka skor baku yang diperoleh sekaligus menentukan 

hirarki pusat pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi Jambi.  

Tabel 4.6.  Nilai Skor Baku Komponen Sarana Prasarana di Provinsi Jambi  

Kabupaten/Kota 
Skor Baku Peringkat 

2001 2008 2001 2008 

Kerinci -0.2529 -0.2913 4 4 

Merangin -0.3137 -0.2880 7 3 

Sarolangun -0.3654 -0.3347 8 7 

Batanghari -0.2328 -0.2406 2 2 

Muaro Jambi -0.2524 -0.3770 3 9 

Tanjabtim -0.4720 -0.4322 10 10 

Tanjabbar -0.3045 -0.3319 6 6 

Tebo -0.3942 -0.3629 9 8 

Bungo -0.2798 -0.3094 5 5 

Kota Jambi 2.8656 2.9700 1 1 

Pada tahun 2008, Kota Jambi sebagai ibukota Provinsi Jambi merupakan 

wilayah yang berhirarki tertinggi, diikuti di tempat kedua oleh Kabupaten Batang 

Hari. Kedua wilayah ini juga menempati posisi yang sama pada tahun 2001. Pada 

posisi terendah  adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.  
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4.4.  Hubungan Pertumbuhan Penduduk terhadap Penggunaan Lahan 

Matriks berikut memberikan keterkaitan antara pertumbuhan penduduk, 

ketersediaan sarana prasarana serta penggunaan lahan di wilayah Provinsi Jambi: 

Tabel 4.7.  Matriks Korelasi Pertumbuhan Penduduk, Hirarki Pusat 

Pertumbuhan dan Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi  

Komponen P S L1 L2 

P 

 

-0.23 -0.06 0.50 

S -0.23 

 

0.65* -0.42 

L1 -0.06 0.65* 

 

0.01 

L2 0.50 -0.42 0.01 

 Keterangan: * Korelasi signifikan pada tingkat signifikansi 5 % (one tail test) 

Dari matriks korelasi terlihat hanya satu hubungan yang berkorelasi 

signifikan yaitu antara S dan L1. Komponen S adalah hirarki pusat pertumbuhan/ 

pelayanan sedangkan komponen L1 adalah penggunaan lahan untuk sawah, 

bangunan, kolam/tambak/empang, tanaman kayu-kayuan dan hutan negara.  

Matrik korelasi juga memperlihatkan tidak adanya keterkaitan yang nyata 

antara pertumbuhan penduduk (P) dengan hirarki pusat pelayanan/pertumbuhan 

(S). Temuan ini sebenarnya sejalan dengan kenyataan bahwa sangat dominannya 

Kota Jambi dalam hal penyediaan sarana prasarana, dan relatif tertinggalnya 

daerah-daerah lainnya dalam hal tersebut. Selain itu, juga tidak terlihat keterkaitan 

antara pertumbuhan penduduk dengan penggunaan lahan. Ini sebenarnya 

disebabkan masih rendahnya tingkat kepadatan penduduk. Meskipun tingkat 

pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tergolong tinggi, tetapi dengan tingkat 

kepadatan penduduk rendah, pertumbuhan penduduk belum menyebabkan 

perubahan penggunaan lahan secara signifikan. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi pada periode 2001 – 2008 

adalah sebesar 1,91 persen pertahun. Pertumbuhan penduduk ini bervariasi 

antar kabupaten/kota dengan pertumbuhan tertinggi untuk Kabupaten Muaro 

Jambi dan yang terendah Kabupaten Kerinci. 

2. Selama periode 2001 - 2008 telah terjadi pergeseran struktur penggunaan 

lahan di Provinsi Jambi. Lahan yang mengalami penguranganrpenciutan 
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adalah hutan negara, tegal/ladanghuma dan sawah. Lahan yang mengalami 

peningkatan adalah untuk bangunan, padang rumput/sementara tidak 

diusahakan, tambak/kolam/empang dan tanaman kayu-kayuan. 

3. Di Provinsi Jambi tidak terdapat wilayah yang memiliki karakteristik khusus 

sebagai pusat pelayanan dalam fungsi pelayanan tertentu.  

4. Selama periode 2001 - 2008, hirarki pusat pertumbuhan di Propinsi Jambi 

hampir tidak mengalami perubahan yang berarti. Kota Jambi dan Kabupaten 

Batanghari tetap menjadi wilayah dengan hirarki tertinggi, sedangkan 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi wilayah dengan hirarki terendah. 

5. Berdasarkan analisis korelasi dan analisis jalur didapatkan bahwa tidak 

adanya keterkaitan yang nyata antara pertumbuhan penduduk dengan hirarki 

pusat pelayanan/pertumbuhan. Selain itu, juga tidak terlihat keterkaitan antara 

pertumbuhan penduduk dengan penggunaan lahan.  

5.2. Saran-Saran 

1. Dalam kerangka pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah, perlu 

dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan/pelayanan pada daerah-daerah di 

Provinsi Jambi selain Kota Jambi.  

2. Perlunya perhatian lebih pada wilayah-wilayah yang terindikasi mengalami 

penurunan kemampuan dalam penyediaan sarana prasarana pelayanan dalam 

mendukung perkembangan aktivitas ekonomi dan pertambahan penduduk. 

3. Meskipun saat ini belum terlihat indikasi nyata perubahan struktur penggu-

naan lahan akibat pertumbuhan penduduk, tetapi ke depan perlu diwaspadai, 

terutama ketika kepadatan penduduk Provinsi Jambi sudah relatif tinggi. 
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