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SARI 

 

Ardani, Nirma, 2019, Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Pusat-Pusat 

Pertumbuhan di Kabupaten Temanggung. Jurusan Geografi FIS UNNES. 

Pembimbing Dr Rahma Hayati, S.Si., M,Si . 62 halaman. 

Kata Kunci : Pemetaan, Pusat Pertumbuhan, Analisis Skalogram 

Ketimpangan pembangunan dalam hal ketersediaan sarana prasarana publik di  

Kabupaten Temanggung menjadi suatu permasalahan, terutama ketimpangan 

pembangunan antara pusat kota dengan daerah pinggiran. Salah satu jalan keluar 

dalam menyelesaikan permasalahn tersebut, yaitu dengan menentukan pusat-pusat 

pertumbuhan.Beberapa permasalahan yang diteliti yaitu (i) Bagaimana kedudukan 

kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung dalam sistem pusat-pusat 

pertumbuhan wilayah saat ini. (ii) Bagaimana peran SIG dalam memetakan pusat-

pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Temanggung. 

Metode pengumpulan data berupa : metode dokumentasi dan metode observasi. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis skalogram 

dengan menggunakan 21 jenis fasilitas yang digunakan sebagai indikator. 

Hasil dari analisis skalogram dihasilkan empat hirarki pusat-pusat pertumbuhan di 

Kabupaten Temanggung.Hirarki pertama pertama yaitu Kecamatan Temanggung 

yang memiliki jumlah fasilitas 21 unit.Hirarki kedua yaitu Kecamatan Parakan dan 

Kecamatan Pringsurat. Hirarki ketiga yaitu, Kecamatan Kaloran, Kecamatan 

Ngadirejo, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Kedu. 

Hirarki keempat yaitu, Kecamatan Bulu, Kecamatan Selopampang, Kecamatan 

Tembarak, Kecamatan Jumo, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Wonoboyo, 

Kecamatan Candiroto, Kecamatan Bejen, Kecamatan Tretep, Kecamatan 

Tlogomulyo, Kecamatan Bansari, dan Kecamatan Kledung. 

Terdapat perbedaan antara lokasi Pusat-Pusat Pertumbuhan hasil penelitian tahun 

2019  dengan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 

2011-2031. Penggunanaan sistem informasi geografis dalam pemetaan pusat-pusat 

pertumbuhan di Kabupaten Temanggung tahun 2018 dapat memberikan informasi 

dengan mudah dimana letak-letak wilayah yang menjadi wilayah kota dan wilayah 

pinggiran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 

unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratifdan/aspek fungsional (Peraturan Pemerintah, 1997). Wilayah 

didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana 

komponen-komponen didalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional 

satu dengan lainya (Rustiadi, 2018). 

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, 

sumber daya kelembagaan, sumber daya teknologi dan prasarana fisik secara efektif, 

optimal dan berkelanjutan. Tujuan dari pengembangan wilayah  pertumbuhan 

ekonomi adalah untuk memeratakan pertumbuhan wilayah dan mengurangi 

ketimpangan antar wilayah(Adisasmita, 2008). 

Ketimpangan wilayah ini merupakan fenomena universal. Terjadinya 

konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan 

mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi 

daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan 

ekonomi yang cukup besar.  
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Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah. 

Secara astronomis terletak diantara 110°23’00”-110°46’30” bujur Timur dan 

7°14’00”-7°32’35” Lintang Selatan. Luas wilayah  Kabupaten Temanggung sebesar 

870,65 km2 (87.065 Ha) dan dibagi atas 20 kecamatan. Kecamatan terbesar adalah 

Kecamatan Kandangan dengan luas 7836 Ha dan kecamatan yang memiliki luas 

daerah terkecil adalah Kecamatan Selopampang dengan luas 1729 Ha (BPS 

Kabupaten Temanggung dalam Angka 2018). 

Wilayah yang cukup luas Kabupaten Temanggung sangat berpotensi untuk 

membangun perekonomian daerahnya. Tak hanya itu, selain memiliki wilayah yang 

luas, Kabupaten Temanggung juga memiliki tanah yang subur sehingga sangat cocok 

untuk pertanian.Kabupaten Temanggung juga memiliki potensi sebagai objek wisata, 

terutama wisata alam. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Temanggung memiliki 

daerah tujuan wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun 

mancanegara antar lain : Pasar Papringan, Umbul Jumprit, dan Posong. 

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan 

pembangunan antar wilayah adalah melalui pengembangan pusat pertumbuhan 

(Growth Poles) secara tersebar. Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi 

ketimpangan pembangunan antar wilayah. Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini 

untuk mendorong proses pembangunan daerah pada kota-kota skala kecil dan 

menengah(Sjafrizal, 2008). 
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Berdasarkan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Temanggung tahun 2011-2031 pusat kegiatan lokal berada di Kecamatan 

Temanggung dan Kecamatan Parakan.Untuk pusat kegiatan lokal promosi adalah 

Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Kranggan. Pusat-pusat pertumbuhan yang 

sudah ditetapkan tidak menutup kemungkinan untuk kecamatan lain berkembang 

lebih baik. Terdapat kemungkinan juga kecamatan lain berkembang lebih maju 

dibandingkan dengan pusat pertumbuhan yang telah ada. Untuk itu perlu kiranya 

dilakukan identifikasi ulang mengenai posisi pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten 

Temanggung. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) 

adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, 

menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografi (Irwansyah, 

2013). Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam pemetaan pusat-

pusat pertumbuhan wilayah diharapkan dapat mempermudah mendapatkan informasi 

baru tentang pusat pertumbuhan wilayah. Dengan adanya peta pusat-pusat 

pertumbuhan wilayah baru, maka dapat ditinjau ulang arah pembangunan berikutnya 

di Kabupaten Temanggung. 

 

 



4 

 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang coba 

diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kedudukan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung dalam 

sistem pusat-pusat pertumbuhan wilayah saat ini? 

2. Bagaimana peran SIG dalam memetakan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di 

Kabupaten Temanggung? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui kedudukan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung 

dalam sistem pusat-pusat pertumbuhan wilayah saat ini. 

2. Memetakan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Temanggung 

menggunakan SIG. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk 

menentukan kebijakan dan langkah selanjutnya dalam menangani permasalah 

ketimpangan ekonomi dan pembangunan. 
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1.4.2 Bagi Jurusan Geografi UNNES 

Sebagai bahan pustaka, informasi dan referensi yang dapat digunakan sebagai 

masukan untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan ilmu di Jurusan 

Geografi Universitas Negeri Semarang. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Pengalaman berharga untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal 

merencanakan dan melaksanakan penelitian, menyusun laporan hasil penelitian, serta 

meningkatkan keterampilan untuk menyajikan fakta secara jelas tentang penggunaan 

Sistem Informasi Geografis untuk pemetaan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di 

Kabupaten Temanggung. 

1.5 BATASAN ISTILAH 

Judul penelitian yang dipilih yaitu “SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

(GIS) UNTUK PEMETAAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI 

KABUPATEN TEMANGGUNG” untuk mempermudah pembaca dan membatasi 

penafsiran supaya tidak terjadi salah tafsir, maka perlu adanya penegasan atau 

batasan masalah dalam penelitian: 

1. Secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu lokal yang banyak memiliki 

fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat dan daya tarik yang 

menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi didaerah tersebut 

dan memanfaatkan fasilitas yang ada. 
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2. ArcGIS merupakan salah satu dintara sekian banyak perangkat lunak yang 

digunakan dalam Sistem Informasi Geografis (SIG). ArcGIS memiliki 

kemampuan yang tinggi dalam pembuatan peta digital hingga analisis spasial. 

3. Analisis Skalogram digunakan untuk menentukan pusat dan hierarki suatu 

wilayah dengan mengindentifikasi fasilitas pelayanan yang ada di calon 

Kabupaten Temanggung. Metode ini memberikan hierarki atau peringkat yang 

lebih tinggi pada pusat pertumbuhan yang memiliki jumlah jenis dan jumlah unit 

sarana prasarana pembangunan yang lebih banyak. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 TEORI PUSAT PERTUMBUHAN 

2.1.1 Pengertian Teori Pusat Pertumbuhan 

 Teori pusat pertumbuhan merupakan salah satu teori yang dapat 

menggabungkan antara prinsip-prinsip konsentrasi dengan desentralisasi secara 

sekaligus. Maka dengan demikian teori pusat pertumbuhan merupakan salah satu alat 

untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang, yaitu 

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan keseluruh pelosok daerah, teori ini juga 

dapat menggabungkan antara kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah dan 

perkotaan terpadu (Nurman, 2015). 

 Pusat pertumbuhan jika dilihat secara fungsional adalah suatu lokasi 

konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubunganya 

memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan 

ekonomi baik kedalam maupun keluar (daerah belakangnya). Secara geografis pusat 

pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan 

sehingga menjadi pusat dan daya tarik yang menyebabkan berbagai macam usaha 

tertarik untuk berlokasi di daerah tersebut dan memanfaatkan fasilitas yang ada. 

Tidak semua kotagenerative dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan.  
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2.1.2 Ciri Ciri Pusat Pertumbuhan Wilayah 

1. Adanya Hubungan Internal dari Berbagai Macam Kegiatan 

Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan 

antara satu sektor dengan sektor lainya, sehingga apabila ada satu sektor yang 

tumbuh, akan mendorong pertumbuhan sektor lainya, karena saling terkait. Jadi, 

kehidupan kota menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan 

menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan. 

2. Ada Efek Penggandaan (Multiplier Effect) 

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan 

menciptakan efek penggandaan. Apabila ada satu sektor permintaan dari luar 

wilayah, prosuksinya meningkat, karena ada keterkaitan mengakibatkan produksi 

sektor lain juga meningkat dan akan terjadi beberapa kali lipat putaran pertumbuhan 

sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan kenaikan 

permintaan dari luar untuk sektor tersebut ( sektor yang pertama meningkat 

permintaanya). Untuk efek penggandaan sangat berperan dalam membuat kota itu 

mampu memacu pertumbuhan daerah belakangnya. Karena kegiatan berbagai sektor 

di kota meningkat tajam kebutuhan kota akan bahan baku/tenaga kerja yang dipasok 

dari daerah belakangnya kan meningkat tajam. 

3. Ada Konsentrasi Geografis 

Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa 

menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga 

menigkatkan daya tarik (attractiveness) dari kota tersebut. Orang yang datang ke 
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kotatersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi, 

kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu dan biaya. Hal ini membuat 

kota itu menarik untuk dikunjungi dan karena adanya transaksi yang makin menigkat 

akan menciptakan economicog scale sehingga tercipta efisiensi lanjutan. 

4. Bersifat Mendorong Daerah Belakangnya 

Hal ini berarti antara kota dan daerah belakangnya terdapat hubungan yang 

harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari daerah belakangnya dan menyediakan 

berbagai kebutuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri. Apabila 

terdapat hubungan yang harmonis dengan daerah belakangnya dan kota itu memiliki 

tiga karakteristik yang disebutkan, otomatis kota itu akan berfungsi untuk mendorong 

daerah belakangnya.  

Jadi, konsentrasi kegiatan ekonomi dapat dianggap pusat pertumbuhan apabila 

konsentrasi itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi baik ke dalam ( di antara 

berbagai sektor di dalam kota) maupun ke luar (ke daerah belakangnya). (Tarigan, 

2009). 

2.2 KONSEP KESENJANGAN WILAYAH 

Tidak homogenya kondisi suatu daerah dengan daerah lainya menyebabkan 

perbedaan kesempatan ekonomi daerah sehingga pertumbuhan daerah satu dengan 

lainya tidak sama. Hal inilah penyebab terjadinya kesenjangan wilayah yang 

merupakan salah satu masalah ekonomi. 



10 

 

 

Kesenjangan wilayah ditunjukan oleh perbedaan tingkat pendapatan perkapita 

antara satu wilayah relative terhadap wilayah lainya. Persoalan yang sering menjadi 

pemikiran perencanaan pembangunan adalah apakah kesenjangan antar wilayah itu 

akan mengalami konvergensi ataukah divergensi. Bila konvergensi yang terjadi maka 

jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antara daerah kaya dengan daerah miskin 

akan semakin mengecil, sebaliknya bila proses divergensi yang terjadi maka jurang 

antara daerah kaya dengan daerah miskin akan semakin besar (Muta'ali, 2011). 

2.3 ANALISIS SKALOGRAM 

2.3.1 Pengertian Analisis Skalogram 

Analisis skalogram merupakan salah satu alat untuk mengidentifikasi pusat 

pertumbuhan wilayah berdasarkan fasilitas yang dimilikinya, dengan demikian dapat 

ditentukan hirarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah. 

Wilayah dengan fasilitas yang lebih lengkap merupakan pusat pelayanan, sedangkan 

wilayah dengan fasilitas yang kurang akan menjadi daerah belakangnya. Analisi 

skalogram membahas mengenai fasilitas perkotaan yang dimiliki suatu daerah 

sebagai indikator difungsikanya daerah tersebut sebagai salah satu pusat 

pertumbuhan. Tujuan digunakanya analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kota-

kota yang dapat dikelompokkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan pada 

fasilitas kota yang tersedia. 
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2.3.2 Komponen Fasilitas Dasar dalam Analisis Skalogram 

1. Diferentiation 

Adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi. Fasilitas ini 

menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan yang kompleks, 

jumlah dan tipe fasilitas komersial akan menunjukkan derajat ekonomi kawasan/kota 

dan kemungkinan akan menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja. 

2. Solidarity 

Adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktifitas sosial.Fasilitas ini 

menunjukkan tingkat kegiatan sosial kawasan/kota.Fasilitas tersebut dimungkinkan 

tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial, namun pengelompokkan tersebut 

masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya telatif lebih besar dibandingkan sebagai 

kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan. 

3. Centrality 

Adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi-

politik/pemerintah.Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat 

dalam sistem kota/komunitas. Sentralitas ini diukur melalui perkembangan hierarki 

dari institusi sipil, misalnya kantor pos, sekolahan, kantor pemerintah dan sejenisnya. 

2.4 PETA 

Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala 

tertentu melalui sistem proyeksi. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang 

berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil 
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di layar komputer. Dewasa ini, peta merupakan suatu karya yang sangat penting 

dalam mendukung aktifitas diberbagai bidang, seperti Bidang Pertanahan, 

Pendidikan, Transportasi, Pengembangan Wilayah, Sosial, Politik dan Ekonomi. 

2.5 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) 

adalah sebuah system yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, 

menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh jenis data geografis. Dalam artian 

sederhana sistem informasi geografis  dapat kita simpulkan sebagai kartografi, analisa 

statistik dan teknologi sistem basis data (database) (Irwansyah E. , 2013). 

Pengertian sistem informasi geografis menurut beberapa ahli: 

1. Burrought, 1986 

Kumpulan alat yang poweful untuk mengumpulkan, menyimpan, 

menampilkan, dan mentransformasikan data spasial dari dunia nyata (real world). 

2. Aronof, 1989 

Segala jenis prosedur manual maupun berbasis komputer untuk menyimpan 

dan memanipulasi data bereferensi geografis. 

3. ESRI, 2004 

Sebuah sistem untuk mengatur, menganalisa dan menampilkan informasi 

geografis. 

SIG tidak lepas dari data spasial, yang merupakan sebuah data yang mengacu 

pada posisi, obyek dan hubungan di antaranya di dalam ruang bumi. Data spasial 
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merupakan salah satu item dari informasi di mana di dalamnya terdapat informasi 

mengenai bumi termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, 

kelautan dan bawah atmosfer. 

2.6 ArcGIS 

2.6.1 Pengertian ArcGIS 

ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI 

(Environment Science dan Research Institute) yang merupakan kompilasi fungsi-

fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, 

dan GIS berbasis web. Software ini mulai dirilis pada tahun 2000 oleh 

ESRI.Kegunaanya aplikasi ini untuk menampilkan data spasial, membuat peta, serta 

melakukan analisis data spasial (Siregar, 2014). 

ArcGIS merupakan salah satu diantara sekian banyak perangkat lunak yang 

digunakan dalam Sistem Informasi Geografis (SIG).ArcGIS memiliki kemampuan 

yang tinggi dalam pembuatan peta digital hingga analisis spasial. 

2.6.2 Manfaat ArcGIS 

ArcGIS memiliki kemampuan yang tinggi dalam pembuatan peta digital dan 

analisis spasial. Manfaat lain dari ArcGIS antara lain: 

a. Mengetahui persebaran penduduk 

b. Mengetahui sebaran hutan produksi 

c. Mengetahui daerah rawan kecelakaan 

d. Mengetahui indeks potensi sosial 
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e. Mengetahui daerah-daerah yang berpotensi terkena bencana. 

Selain manfaat di atas, masih banyak lagi manfaat ArcGIS di bidang pemetaan dan 

perencanaan. 

2.6.3 Format Data dalam ArcGIS 

Ada dua jenis data di dalam ArcGIS, yaitu data raster dan data vektor. Data 

rester adalah data yang disimpan dalam bentuk kotak segi empat (grid), sehingga 

membentuk suatu ruang yang teratur. Sedangkan data vektor adalah data yang 

direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan 

menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis, atau area (Wahana 

Komputer, 2014). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

1. Analisis skalogram dengan menggunakan 21 jenis fasilitas sebagai indikator 

dalam penentuan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten 

Temanggung dihasilkan empat hirarki. Hirarki pertama yaitu Kecamatan 

Temanggung, hirarki kedua yaitu Kecamatan Parakan dan Kecamatan 

Pringsurat, hirarki ketiga yaitu Kecamatan Kaloran, Kecamatan Ngadirejo, 

Kecamatan Kandangan, Kecamatan Krangga, Kecamatan Kedu, dan hirarki 

keempat yaitu Kecamatan Bulu, Kecamatan Selopampang, Kecamatan 

Tembarak, Kecamatan Jumo, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Wonoboyo, 

Kecamatan Candiroto, Kecamatan Bejen, Kecamatan Tretep, Kecamatan 

Tlogomulyo, Kecamatan Bansari, dan Kecamatan Kledung. 

2. Penggunaan sistem informasi geografis dalam pemetaan pusat-pusat 

pertumbuhan di Kabupaten Temanggung tahun 2018 dapat memberikan 

informasi dengan mudah dimana letak-letak wilayah yang menjadi wilayah 

kota dan wilayah pinggiran. 



51 

 

 

5.2 SARAN 

Kajian terbaru mengenai pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten 

Temanggung diharapkan bisa menjadi dasar bagi keseimbangan pembangunan antar 

wilayah sesuai potensi dan rencana pembangunan.Penambahan fasilitas tertentu bagi 

kecamatan yang belum memilikinya dapat menunjang pembangunan di daerah-daerah 

tersebut. 

Kecamatan Parakan dan Kecamatan Pringsurat sebagai pusat pertumbuhan 

pada hirarki II disarankan dikembangkan lebih baik lagi, kecamatan ini memiliki 

daerah hinterland yang luas yang mendukung fungsinya sebagai pusat pertumbuhan. 
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