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ABSTRAK 

Penelitian ini Berjudul “Analisis Geografis Terhadap Pelayanan Sosial Di 

Kecamatan Martapura (Studi Kasus : Dampak Dari Pemekaran Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur)”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah  

perkembangan fasilitas layanan sosial pengaruh dari pemekaran Kabupaten Ogan 

Komering Ulu timur terhadap layanan sosial di Kecamatan Martapura dan 

persebaran layanan sosial dikecamatan Martapura. Tujuan penelitian ini yaitu 

mengetahui analisis geografis dari pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur, mengetahui perkembangan fasilitas layanan sosial dari tahun 2004-2011 di 

Kecamatan Martapura dan mengetahui pengaruh pemekaran Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur terhadap layanan sosial masyarakat di Kecamatan 

Martapura serta mengetahui persebarannya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

seluruh masyarakat Kecamatan Martapura yang berada dalam 16 Desa/Kelurahan 

dengan sampel yaitu sampel wilayah Kelurahan Dusun Martapura dan Desa Kota 

Baru Selatan sedangkan sampel penduduk berjumlah 74 orang yaitu sebanyak 61 

orang dari Kelurahan Dusun Martapura dan 13 orang dari Desa Kota Baru 

Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi lapangan, 

wawancara, studi pustaka, studi dokumentasi, dan penyebaran angket sedangkan 

teknik analisis data yang digunakan adalah teknik persentase. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa fasilitas layanan sosial di kecamatan Martapura pada periode 

2004 – 2012 mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, baik itu layanan 

kesehatan, pendidikan dan transportasi sedangkan pengaruh pemekaran 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap tingkat layanan sosial khususnya 

kesehatan dan pendidikan sudah di nilai cukup tinggi namun untuk layanan 

transportasi khususnya fasilitas angkutan umum dan terminal masih sangat 

rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya pemekaran Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur khususnya di Kecamatan Martapura memberikan dampak 

positif kepada masyarakat. Analisis mengenai penelitian ini mungkin dapat 

menjadi suatu informasi yang berguna dan menjadi salah satu pertimbangan 

dalam merumuskan kebijakan program rencana kerja bagi pemeritah daerah untuk 

masa yang akan datang. 
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