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ABSTRAK 

PENGARUH PEMBANGUNAN JALAN TOL SUMATERA  

TERHADAP ELEKTABILITAS JOKOWI DI DESA JATIMULYO 

KECAMATAN JATI AGUNG 
 

 

Oleh : 

WINNARDO 

 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan dalam struktur sosial,  

perubahan dalam sikap hidup masyarakat, dan pembangunan juga meliputi  

perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini dengan adanya 

pembangunan jalan tol Trans Sumatera secara tidak langsung memberikan 

pengaruh yang sangta besar dikalangan masyarakat khusus nya di desa Jatimulyuo 

Kecamatan Jati Agung. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya pembangunan 

jalan tol tersebut memberikan citra baik terhadap kinerja Jokowidodo.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh 

pembangunan jalan tol sumatera terhadap elektabilitas Jokowi di desa Jatimulyo. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembangunan jalan tol 

Trans Sumatera terhadap elektabilitas Jokowi di Desa Jatimulyo. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kuantitatif dan penelitian ini menggunakan analisis 

korelasi product moment dengan menggunakan SPSS. 16 for windows. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan angket atau 

kuesioner. 

 hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

pembangunan jalan tol sumatra terhadap elektabilitas Jokowi, dengan memperoleh 

nilai Rxy=0,974 dengan signifikansi p=0,000 (p<0,05). Artinya pembangunan 

jalan tol Trans Sumatera mempengaruhi elektabilitas Jokowi. 
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MOTTO 

                    

                

 
Artinya : Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 

akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan 

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, 

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(Q.S:Al-Qhasas :77)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Penegasan Judul 

 Adapun penegasan judul dalam penelitian ini berperan untuk memperjelas 

arah penelitian pada pokoknya tidak melebar kemana mana sehingga peneliti 

dapat dengan mudah untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan, 

adapun judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pembangunan Jalan Tol 

Trans Sumatera Terhadap Elektabilitas Jokowi di Desa Jatimulyo 

Kecamatan Jati Agung )” Adapun beberapa istilah terdapat dalam judul 

adalah sebagai berikut : 

 Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti 

kepercayaan, benda yang turut membentuk watak, atau perbuatan seseoang.
1
 

Dalam hal ini pengaruh lebih condong kedalam sesuatu yang dapat membawa 

perubahan pada diri seseorang. 

 Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik 

melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan biasanya 

melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan 

sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan setiap orang atau 

kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai 

bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk 

mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. 

                                                             
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka, 1996. h. 747 
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Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang 

lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau 

baru berkembang.
2
 

 Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan 

dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan untuk membayar. 

Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas 

alternatif, namun dalam keadaan tertentu  jalan tol dapat tidak merupakan 

lintas alternatif.
3
 Pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang 

digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan 

jalan tol.
4
Jalan Tol Trans Sumatera adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.818 

kilometer di Indonesia yang di rencanakan menghubungkan kota-kota dipulau 

Sumatera, dari Lampung hingga Aceh. 

 Dalam hal ini infrastruktur prasarana umum yang diketahui sebagai 

fasilitas publik yang dibangun pemerintah saat ini seperti  transportasi jalan 

Tol. Tol Transumatra merupakan akses transportasi untuk mendorong 

pengembangan kawasan di Pulau Sumatera. Rencana pembangunan jalan Tol 

ini masuk ke dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang 

percepatan pembangunan jalan Tol di Pulau Sumatera dan untuk mendukung 

pertumbuhan perekonomian Nasional serta dalam rangka pelaksanaan 

Masterplan percepatan pembangunan dan perluasan ekonomi Indonesia 

                                                             
2
Subandi, Ekonomi Pembangunan (Bandung: Alfabeta, 2012), h.11 

3
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 44 

4
Ibid, Pasal 43 ayat (3) 
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2010-2025.
5
 Pada hari jum‟at Tanggal 8 Maret 2019 Jalan Tol Trans 

Sumatera kini telah di resmikan oleh Presiden Jokowi. 

 Elektabilitas berasal dari (bahasa inggris), diturunkan dari kata elect 

(memilh). Bentuk-bentuk turunan dari kata elect antara lain election, 

electable, elected, electiveness, electability, dan sebagaainya. Elektabiitas 

dalam pemaknaan politik adalah tingkat keterpilihan suatu partai, atau 

kandidat yang terkait dengan proses pemilihan umum. Istilah popularitas dan 

elektabilitas dalam masyarakat memang sering disamaartikan, padahal 

keduanya memliki makna dan konotasi yang berbeda meskipun keduanya 

mempunyai kedekatan dan korelasi yang besar.
6
Popularitas lebih banyak 

berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik dalam arti positif ataupun 

negatif. Sementara elektabilitas berarti kesediaan orang memilihnya untuk 

jabatan tertentu, elektabiltas berkaitan dengan jenis jabatan yang ingin diraih.
7
 

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka maksud judul skripsi ini 

adalah penelitian yang membahas tentang pengaruh dari pembangunan jalan 

Tol Trans Sumatera terhadap elektabilitas Joko Widodo di Kecamatan Jati 

Agung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan-alasan yang mendorong penulis dalam memilih skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

                                                             
5
Anggun Tri Mulyani, Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans 

Sumatera di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran:skripsi(Lampung: Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 
6
Peter Salim,  Kamus Besar BahasaIindonesia, hlm. 75 

7
https://pengertian elektabilitas, (On-line), di akses tanggal, 07 Juli 2019 

https://pengertian/
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1. Alasan Objektif 

Pada masa pemerintahan Jokowi pemerataan pembangunan sangat 

diutamakan, salah satunya pembangunan dalam bidang infrastruktur 

jalan seperti jalan Tol Trans Sumatera. Pembangunan jalan Tol Trans 

Sumatera juga merupakan salah satu program unggulan Jokowi. 

Dalam pembangunan tersebut tentunya akan menimbulkan pengaruh 

positif maupun negatifyang dapat mempengaruhi elektabilitas Jokowi 

sebagai seorang pemimpin. Dari pengaruh tersebut bisa saja 

mengangkat elektabilitas Jokowi atau malah menurunkan 

elektabilitasnya, tergantung bagaimana masyarakat yang tinggal 

disekitar jalan Tol Trans Sumatera khususnya masyarakat Jatimulyo 

kecamatan Jati Agung  menyikapi pembangunan tersebut. 

2. Alasan Subjektif 

Judul yang diangkat  oleh peneliti ada relevansinya dengan 

perkembangan mata kuliah pemikiran politik islam yang ada pada 

jurusan pemikiran politik islam, serta data-data berupa teori (buku-

buku) atau data lapangan juga tersedia untuk penelitian ini dan mudah 

untuk di dapatkan.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Negara  Indonesia menjadi salah satu negara yang sedang gencar-

gencarnya melakukan pembangunan. Baik pembangunan ekonomi, 

pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang 
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tujuannya untuk bersaing dengan negara lain yang ada di bagian Asia. 

Namun sebagai negara berkembang yang dituntut untuk bisa menciptakan 

kesejahteraan masyarakat tentunya harus didukung oleh infrasruktur yang 

merata. 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang 

kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana 

tertentu. Pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu proses 

perubahan berdasarkan rencana yang telah disepakati dan dilakukan secara 

sengaja, dan memang di kehendaki, baik oleh pemerintah yang di 

kehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan 

maupun masyarakat. Proses pembangunan terutama bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan melakukan pemerataan sehingga pemerintah 

terus berupaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Firman Allah 

yangberkaitan dengan pembangunan yang terdapat surat Hud Ayat 61 yaitu 

                  

                   

 

Artinya:  dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh 

berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 

bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi 

(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu 

mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, 

Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)." 

 

Pembangunan infrastruktur yang merata sangat didambakan bagi seluruh 

masyarakat  indonesia  terutama yang berada di daerah-daerah yang jauh 
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dari ibu kota. Tujuan pembangunan pada suatu negara adalah menciptakan 

daya saing serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat  guna 

memberikan kemudahan akses mobilisasi masyarkat dan menjadikan negara 

tersebut menjadi negara maju. Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dan 

kota, pastinya harus memberikan pembangunan yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan bagi setiap masyarakat yang berada di daerah provinsi dan 

kotaSalah satu pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah 

Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019 ialah 

pembangunan jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung. 

Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera bertujuan untuk menghubungkan 

kota-kota di Pulau Sumatera dari Lampung hingga Aceh. 

Pada pembangunan Tol Trans Sumatera di Lampung meliputi 

pembangunan tol yang menghubungkan antara Bakauheni – Terbanggi 

Besar dengan jarak tempuh 140,9 KM yang dibagi menjadi empat paket, 

yaitu paket satu Bakauheni-Sidomulyo sepanjang 39,4 Kilometer, paket dua 

Sidomulyo-Kota Baru sepanjang 40,6 kilometer, paket tiga Kota Baru-

Metro sepanjang 29 kilometer, dan paket empat Metro-Terbanggi Besar 

sepanjang 31,93 kilometer yang kontruksinya sudah selesai sejak bulan 

Desember 2018.
8
 

Pembangunan Tol Trans Sumatera di Lampung menekankan pada 

peningkatan taraf hidup masyarakat Lampung melaluikerjasama dengan 

pihak swasta dan dana APBN. Pembangunan tersebut bertujuan untuk 

                                                             
8
Fred Mahatma Tis, “Pagi Ini Presiden Jokowi Resmikan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar,  

Lampung-Palembang Targer Berikutnya”, (On-line), tersedia di: 

https://wartakota.tribunnews.com/amp/2019/03/08/di akses 30 Juni 2019 

https://wartakota.tribunnews.com/amp/2019/03/08/
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melakukan pemerataan sehingga pemerintah terusberupaya untuk memenuhi 

hak-hak dasar masyarakat. Pembangunan Tol Trans Sumatera 

jugamemperlancar arus distribusi barang danjasa terutama pada daerah-

daerah terpencil di Lampung. Pembangunan Tol Sumatera yang menjadi 

bagian dari salah satu pembangunan Infrastrukturberpengaruh penting bagi 

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, serta peningkatan 

kemakmuran nyata.
9
 

Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera yang dilakukan oleh Jokowi 

tentunya menjadi salah satu program unggulan pada masa pemerintahannya 

sebagai kepala negara Indonesia. Dengan adanya pembangunan ini, bisa  

saja menjadi sebuah indikator yang bisa meningkatkan elektabilitas serta 

mengangkat nama Joko Widodo sebagai presiden tahun 2019. 

Pada tahun 2019 Joko Widodo telah resmi menjadi presiden untuk 

kedua kalinya dan berpasangan dengan kyai Ma‟ruf Amin sebagai wakilnya. 

Dari gambaran diatas peneliti tertarik untuk meneliti seberapa 

berpengaruhnya pembangunan jalan Tol Trans Sumatera terhadap 

kemenangan Jokowi pada pemilu 2019, yang merupakan salah satu program 

kerja unggulannya atau disebabkan oleh faktor-faktor lainnya 

Berdasarkan latar belakang kondisi diatas penulis mengambil judul : 

Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera terhadap Elektabilitas 

Jokowi di desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung. 

 

                                                             
9
Ibid, h. 2. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan dan studi pendahuluan yang telah 

dilaksanakan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

“Apakah pembangunan jalan Tol Trans Sumatera berpengaruh terhadap 

elektabilitas Jokowi?”  

 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan tentang apa yang kita amati dalam upaya 

umtuk memahaminya. Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah 

hipotesis penelitian, yaitu merujuk pada menguji apakah hipotesis tersebut 

bener-benar terbukti pada sampel yang di teliti atau tidak. Jika apa yang ada 

dalam hipotesis benar-benar terjadi maka hipotesis penelitian terbukti, 

begitupun sebaliknya. 

H0 :Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera berpengaruh terhadap 

elektabilitas Jokowi 

H1: Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera tidak berpengaruh terhadap 

elektabilitas Jokowi 

 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembangunan jalan Tol 

Trans Sumatera berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi. 
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G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam permasalahan yang 

berkaitan dengan pengaruh pembangunan jalan Tol Trans Sumatera 

terhadap elektabilitas Jokowi. Hal ini dilakukan dengan cara memberi 

tambahan data empiris yang telah teruji ilmiah mengenai pengaruh 

pembangunan Tol Trans Sumatera terhadap elektabilitas Jokowi. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi 

dan bahan masukan bagi pemerintah daerah yang berhubungan dengan 

pengaruh pembangunan Tol Trans Sumatera terhadap elektabilitas 

Jokowi. 

 

H. Tinjauan Pustaka 

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari 

buku-buku, makalah, jurnal, tulisan bebas, skripsi, tesis dan desertasi yang 

penulis lakukan. 

Peneliti M.Ramdani Nasrudin dengan judul skripsi“Analisis Dampak 

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Terhadap alih Fungsi lahan 

permukiman dan persawahan masyarakat ditinjau dalam perspektif 

ekonomi islam (studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung 
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Kabupaten Lampung Selatan)”menyatakan bahwa pembangunan jalan tol 

yang berada di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung memberikan dampak 

peengalihan fungsi lahan masyarakat yang pada awalnya permukiman 

sekarang dijadikan sebagai lokasi pembangunan jalan Tol, tidak hanya 

pengalihan fungsi lahan yang terjadi di pemukiman tetapi juga terjadi di 

lahan pertanian masyarakat. Sehingga mengakibatkan perubahan karena 

masih berada dalam masa peralihan lokasi maupun kegiatan lainnya, dan 

tentunya hal tersebut berpengaruh terhadap aspek lainnya. 

Demikian pula skripsi yang dilakukan oleh Irfantri Mahaputra dengan 

judul“Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera 

Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakat di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan)”menyatakan bahwa pembangunan jalan 

Tol Trans Sumatera yang dilakukan di Desa Jatimulyo disinyalir 

memberikan bebrapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat, diantaranya 

adalah : kondisi masyarakat Desa Jatimulyo yang lahannya terkena 

pembebasan lahan saat ini belum jelas terkait pekerjaan dan pendapatan 

mereka setelah rumah maupun sawah mereka terkena pembebasan lahan, 

sawah yang mereka beli dari uang kompensasi yang diterima oleh 

masyarakat sangat jauh dari lokasi tempat tinggal mereka, dan dengan ada 

nya pembangunan jalan Tol banyak menghambat akses dan kelancaran para 

pedagang sayur di Desa Jatimulyo karena kerap terjadi kemacetan panjang 

yang disebabkan mobil-mobil proyek pembangunan jalan Tol. 
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Selain itu skripsi yang dilakukan oleh Unun udia dengan judul 

“dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera terhadap social 

ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam di Desa Kalisari 

Kecamatan Natar Lampung Selatan”, menyatakan bahwa udara bersih 

yang ada di sekitar pembangunan jalan Tol Trans Sumatera dapat dikatakan 

berkurang karena polusi udara yang disebabkan kendaraan yang keluar 

masuk proyek pembangunan jalan Tol Trans Sumatera. Keresahan yang 

dirasakan dari keberadaan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera semakin 

meningkat karena udara yang kurang bersih menyebabkan masyarakat kerap 

sekali menderita batuk-batuk dan sesak nafas dan debu dari jalanan kerap 

mengganggu karena debu-debu tersebut masuk kerumah dan menempel di 

dinding rumah. 

Untuk menghidari terjadinya pengulangan hasil temuan yang 

membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk 

tulisan atau yang lain, maka peneliti memaparkan karya ilmiah yang lain 

yang menjelaskan tentang pengaruh yang disebabkan oleh pembangunan 

jalan Tol terhadap elektabililtas seorang pemimpin dan menjadi acuan 

dalam penelitian ini antara lain skripsi dengan judul : “PENGARUH 

PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA TERHADAP 

ELEKTABILITAS JOKOWI DI DESA JATIMULYO  KECAMATAN 

JATI AGUNG” yaitu untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas 

tentang judul tersebut, maka dapatlah penelitian yang jelas tentang judul 

tersebut, maka dapatlah penelitian di uraikan sebagai berikut :  
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Pembangunan Tol Trans Sumatera yang dilakukan oleh Jokowi 

tentunya menjadi salah satu program unggulan pada masa pemerintahannya 

sebagai kepala negara Indonesia. Dari pembangunan tersebut pastinya akan 

menimbulkan pengaruh yang bersipat positif maupun negatif terhadap 

elektabilitas Jokowi pada masa pemerintahannya. 
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