
 
Plagiarism Checker X Originality Report 

Similarity Found: 33% 

 

Date: Sabtu, April 07, 2018 

Statistics: 968 words Plagiarized / 2925 Total words 

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KONEKTIVITAS JARINGAN JALAN UNTUK MENDUKUNG TRANSPORTASI BARANG DI 

ACEH Fithra1) Sirojuzilam2) Saleh3) Erlina4) 1,2,4) Program Doktoral Perencanaan 

Wilayah, Universitas Sumatera Utara, Medan email:dekan.ft@unimal.ac.id; 

sirohasyim@gmail.com; erlinaroesli@yahoo.co.id 3) Magister Teknik Sipil, Universitas 

Syiah Kuala, Banda Aceh – Indonesia, email: sofyan_saleh@yahoo.com Abstract Aceh 

yang dikelilingi oleh laut dan satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan provinsi 

Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan provinsi 

Sumatera Utara tersebut.  

 

Ketergantungan Aceh ke Sumatera Utara yang tinggi harusnya secara bertahap dapat 

diturunkan, salah satunya dengan konektivitas jaringan jalan dan reformasi bidang 

transportasi di Aceh setelah Mou Helsinki 2005. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui konektivitas jaringan jalan di Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan melihat 

indek konektivitas, kota titik kumpul pada setiap lintasan jalan dan interaksi antar kota 

pada empat zona berdasarkan jumlah penduduk, jarak antara kota, infrastruktur yang 

tersedia dan pembagian kegiatan ekonomi.  

 

Hasil penelitian menunjukkan indeks konektivitas tertinggi ada pada zona Utara - Timur 

(1) sebesar 1,25. Titik Henti atau titik kumpul paling baik adalah di Kota Lhokseumawe 

dengan jarak yang ideal dari Banda Aceh 267 Km tepatnya sekitar Krueng Geukueh yang 

ada pelabuhan bertafar international dan Interaksi kota paling tinggi adalah antara 

Langsa dan Kuala Simpang.  

 

Untuk mendukung Kota Lhokseumawe sebagai titik pengumpul barang dan jasa perlu 

regulasi dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur demi 

percepatan pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus di kawasan bekas PT. Arun LNG. Kata 



kunci : Transportasi, Konektivitas, Jaringan Jalan, PENDAHULUAN Wilayah geografis 

provinsi Aceh disebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka serta sebelah 

Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.  

 

Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan provinsi Sumatera Utara, sehingga 

memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan provinsi Sumatera Utara tersebut. 

Oleh karenanya pergerakan barang di Aceh didominasi oleh moda jalan sampai dengan 

95%, sisanya dengan moda laut dan moda udara. Hal ini disebabkan kurangnya 

ketersediaan prasarana dan sarana serta lemahnya sistem dan regulasi, sehingga 

pergerakan barang melalui jalan masih merupakan pilihan yang dianggap lebih efisien 

(Saleh, 2009).  

 

Koridor utama yang menghubungkan Banda Aceh (ibukota provinsi Aceh) dengan 

Sumatera Utara (Sumut) adalah jaringan jalan pantai Utara -Timur. Dua koridor jalan 

yang penting lainnya adalah jalan lintas pantai Barat - Selatan dan jalan lintas bagian 

Tengah. Hampir semua kabupaten dan kota dalam provinsi Aceh terletak disepanjang 

ketiga koridor tersebut yang memanjang dari Banda



 Aceh kearah perbatasan Sumut.  

 

Pemerintah pusat dan pemerintah Aceh telah melakukan suatu usaha untuk 

meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan korodor pantai Barat dan Selatan 

(lautan Hindia) ke koridor pantai Timur provinsi Aceh (selat Malaka) melalui koridor 

tengah yang terdiri dari empat kabupaten di pedalaman Aceh, yakni Aceh Tengah, 

Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.  

 

Ada beberapa ruas jalan tembus antara pantai Utara - Timur dengan pantai Barat - 

Selatan Aceh, diantaranya adalah (1) ruas jalan Meulaboh - Beutong Ateuh-Takengon 

177 km, (2) ruas jalan Takengon – Blang Kejeren 140 km, (3) ruas jalan Blang Kejeren 

-Pinding - Lokop - Peureulak 194 km, (4) ruas jalan Beureunun - Geumpang - Tutut - 

Meulaboh 175 km, (5) ruas jalan Bireuen -Takengon 101 km, (6) dan ruas jalan Blang 

Keujeuren - Kuta Cane Batas Sumatera Utara 139 km.  

 

Urutan 1 sampai 3 digabung menjadi ruas yang dikenal dengan Ladia Galaska. 

Pembangunan jaringan jalan Ladia Galaska memberikan peranan penting membuka 

kawasan pedalaman (Saleh, 2006). Kondisi jalan lintas barat sepanjang 640,5 km, jalan 

lintas tengah 469,98 km dan lintas timur 532,2 km menuju perbatasan sumatera utara 

tidaklah efisien untuk angkutan barang menggunakan moda jalan raya.  

 

Oleh karenanya perlu dilakukan konektivitas angkutan jalan dengan memanfaatkan 

seluruh jaringan jalan dengan lintas diagonal dan non lintas 161,7 km serta 

mengefektifkan pelabuhan laut. METODOLOGI DAN ASUMSI Metodologi yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan membagi sistem kegiatan perkotaan sesuai 

dengan PP 26/2008 tentang RTRWN dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1) Sabang, selain 

ditetapkan sebagai PKW juga ditetapkan sebagai PKSN.  

 

Konteks pengembangan Sabang ini selain berkenaan dengan revitalisasi dan percepatan 

pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional, juga berkenaan dengan 

percepatan pengembangan kota-kota utama kawasan perbatasan. 2) Banda Aceh dan 

Meulaboh, yang keduanya ditetapkan sebagai PKW, dalam konteks pengembangannya 

selain berkenaan dengan revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat 

pertumbuhan nasional, juga berkenaan dengan pengendalian kota-kota berbasis 

mitigasi bencana.  

 

3) Pusat-pusat lainnya: Lhokseumawe (PKN), Langsa dan Takengon (PKW), 

dikembangkan dalam konteks pengembangan/peningkatan fungsi dan revitalisasi 

kota-kota yang telah berfungsi. TABEL 1: Sistem Perkotaan Nasional di Wilayah Aceh 

PKN (PUSAT KEGIATAN NASIONAL) _ LHOKSEUMAWE _ I/C/1 _ _ _1. SABANG _I/C/1 _ _ 



_2. BANDA ACEH _I/C/1, I/D/1 _ _PKW (PUSAT KEGIATAN WILAYAH) _3. LANGSA _II/C/3 

_ _ _4. TAKENGON _II/C/1 _ _ _5.  

 

MEULABOH _1/D/1, II/C/3 _ _PKSN _ _ _ _(PUSAT KEGIATAN STRATEGIS _SABANG _I/A/1 

_ _NASIONAL) _ _ _ _Keterangan : I - IV : Tahap Pengembangan



 A : Percepatan Pengembangan Kota-kota Utama Kawasan Perbatasan A/1 : 

Pengembangan/peningkatan fungsi C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan 

kota-kota pusat pertumbuhan nasional C1 : Pengembangan/peningkatan fungsi C3 : 

Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi D : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi 

bencana D1 : Rehabilitasi kota akibat bencana alam Sumber : Lampiran I dan II, PP 

26/2008 tentang RTRWN Berikut pada Gambar 1.  

 

Diperlihatkan lintasan jalan yang menghubungkan setiap kota dan kabupaten yang ada 

di Aceh baik pada lintas Barat, lintas Tengah maupun lintas Timur Aceh. _ Gambar 1: 

Lintasan untuk Konektivitas Jalan di Aceh Dalam pengembangan sistem transportasi di 

wilayah Aceh, akan dikelompokkan ke dalam beberapa zona kerja (Otoritas Transportasi) 

berdasarkan letak geografis dan rencana pengembangan kawasan strategis Aceh, 

dengan pengelolaan sebagai berikut: 1) Zona Pusat, terdiri atas Kota Banda Aceh, 

Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie serta dapat juga Kabupaten Aceh Jaya dan 

Kabupaten Pidie Jaya; 2) Zona Utara - Timur (1), terdiri atas Kabupaten Pidie Jaya, 

Kabupaten Bireun, Kota Lhoksumawe, Kabupaten Aceh Tengah serta Kabupaten Bener 

Meriah; 3) Zona Utara - Timur (2), terdiri atas Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, 

Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggaran, serta 

dapat juga Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil; 4) Zona Barat, terdiri atas 

Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten 

Aceh Selatan serta dapat juga Kota Subulussalam; dan 5) Zona Khusus, terdiri atas 

Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam serta dapat juga Kabupaten Aceh Tenggara.  

 

Dalam penentuan rentang jarak pengangkutan barang yang efisien untuk kondisi 

Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah membuat



 suatu penuntun atau pedoman penyusunan TATRAWIL dengan membagi jarak angkut 

dan pemilihan moda yang lebih efisien seperti berikut ini. Gambar 1: Efisiensi Jarak 

Angkut dengan Pemilihan Moda (Sumber : Rodrigue dan Comtois, 2006) Jarak Pendek : 

< 300 km, moda jalan raya lebih efisien, Jarak Menengah : 300 s/d 800 km, kereta api 

lebih efisien, Jarak Jauh : > 1500 km, moda laut lebih efisien .  

 

Rodrigue (2006) membagi dalam tiga moda untuk rentang jarak tertentu seperti dalam 

Gambar 1 di bawah ini. Pembagian rentang jarak untuk pelayanan angkutan barang 

yang dikemumukakan tersebut adalah sebagai berikut; Jarak Pendek : < 500 km, moda 

jalan lebih efisien (C1), Jarak Menengah : 500 s/d 1500 km, kereta apai lebih efisien (C2), 

Jarak Jauh : >1500 km, moda laut lebih efisien (C3).  

 

Dalam rangka pengembangan jaringan transportasi wilayah Aceh perlu disusun pola 

yang memuat indikasi tatanan jaringan transportasi di seluruh wilayah kabupaten yang 

akan diwujudkan dalam jangka panjang, yang merupakan bagian dari Rencana Tata 

Ruang Wilayah Aceh. Oleh karena itu kota merupakan faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan hirarki simpul pada penyusunan jaringan 

transportasi di masa mendatang.  

 

Konektivitas Teori konektivitas untuk menilai konektivitas di suatu kawasan, dengan 

mengetahui sifat kawasan berkenaan dengan proses modernisasi masyarakatnya, 

kelancaran lalulintas yang ada dan angkutan serta kelancaran roda perekonomian 

setempat. Keadaan konekivitas yang nyata di lapangan, dapat membantu merencanakan 

dan membangun prasarana dan serta sarana selanjutnya yang menjadi dukungan 

terhadap pelaksanaa pembangunan regional di kawasan yang bersangkutan.  

 

Dalam menganalisis potensi kekuatan interaksi antar wilayah ditinjau dari struktur 

jaringan jalan sebagai prasarana transportasi, K.J. Kansky mengembangkan teori grafik 

dengan membandingkan jumlah kota atau daerah yang memiliki banyak rute jalan 

sebagai sarana penghubung kota-kota tersebut. Menurut Kansky, kekuatan interaksi 

ditentukan dengan Indeks Konektivitas.



  

 

Semakin tinggi nilai indeks, semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan 

kota-kota atau wilayah yang sedang dikaji. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap 

potensi pergerakan manusia, barang dan jasa karena prasarana jalan sangat 

memperlancar mobilitas antar wilayah. Untuk menghitung indeks konektivitas 

digunakan persamaan sebagai berikut.  

 

ß = e / v (1) dimana : ß = indeks konektivitas e = jumlah jaringan jalan v = jumlah kota 

Hagget mengemukakan bahwa masalah interaksi keruangan menjadi perhatian dalam 

geografi sejak tahun 1850-an dan orang pertama yang menggunakan model gravitasi 

adalah E. J. Ravenstein dalam studinya mengenai hukum migasi. Hukum gravitasi ini 

menerangkan bahwa besarnya kekuatan tarik menarik antara dua benda adalah 

berbanding terbalik dengan jarak dua benda pangkat dua.  

 

Interaksi antara kelompok manusia satu dengan dengan kelompok manusia lainnya 

sebagai podusen dan konsumen beserta barang-barang yang diperlukan, menunjukkan 

adanya gerakan (movement). Selanjutnya model gravitasi ini dalam hubungannya 

dengan interaksi sosial dapat diterapkan untuk memilih lokasi yang baik untuk sebuah 

took, yang dikenal dengan breaking point” model atau “titik henti”.  

 

Selain untuk hal di atas teori gravitasi juga dapat di terapkan dan di pergunakan untuk 

mengetahui potensi penduduk di setiap kawasan. Gravitasi dan migrasi juga di 

kembangkan dalam hubungannya dengan penelitian perpindahan penduduk seperti 

yang telah di terapkan oleh sarjana-sarjana di negara maju. Perhitungan gravitasi 

dengan formula tipe Pareto hanya memperhatikan jarak, sedangkan hambatan-hambtan 

dalam proses perpindahan penduduk tidak hanya faktor jarak tetapi juga ada hambatan 

alami, seperti topografi, iklim, hutan, daerah aride, dan sebagainya.  

 

Hambatan-hambatan yang bersifat alami ini dapat menghalangi proses perpindahan 

dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Menurut Stouffer, hambatan-hambatan alami 

ini sulit di perhitungkan, sehingga lebih bak mengganti hambatan alami tersebut 

dengan hambatan sosial. Model Gravitasi (GR) Teori Gravitasi pertama sekali 

diperkenalkan dalam ilmu fisika oleh Sir Issac Newton (1687).  

 

Kekuatan gaya tarik menarik ini akan berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa 

benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda 

tersebut. Model gravitasi Newton ini kemudian diterapkan oleh W.J. Reilly (1929), 

seorang ahli geografi untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah 

atau lebih.  



 

Untuk mengukur kekuatan interaksi antara wilayah digunakan persamaan sebagai 

berikut: IA.B = k ((PA . PB) / (dA.B)2) (2) dimana : IA.B = kekuatan interaksi antara wilayah 

A dan B k = angka konstanta empiris (k = 1) PA = jumlah penduduk wilayah A



 PB = jumlah penduduk wilayah B dA.B = jarak wilayah A dan wilayah B Perbandingan 

potensi interaksi antar wilayah dengan memanfaatkan formula yang dikemukakan oleh 

Reilly ini dapat diterapkan jika kondisi wilayah- wilayah yang dibandingkan memenuhi 

persaratan tertentu. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut : 1.  

 

Kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, mata pencarian, mobilitas, dan kondisi 

sosial-budaya penduduk setiap wilayah yang dibandingkan relatif memiliki kesamaan; 2. 

Kondisi alam setiap wilayah relatif sama, terutama berkaitan dengan kondisi 

topografinya; 3. Keadaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan 

wilayah- wilayah yang dibandingkan relatif sama.  

 

Teori Titik Henti (Breaking Point Theory) Teori titik henti merupakan hasil modifikasi dari 

model Gravitasi Reilly. Teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis 

batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang 

berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. teori Titik Henti juga dapat digunakan 

dalam memperkirakan penempatan lokasi industri atau pusat pelayanan masyarakat.  

 

Formulasi Teori Titik Henti adalah sebagai berikut. D = dA.B / (1 + v( PA . PB)) (4) dimana 

: D = jarak lokasi titik henti, diukur dari kota yang jumlah penduduknya lebih kecil dA.B 

= jarak antara kota A dan B PA = jumlah penduduk kota yang lebih kecil PB = jumlah 

penduduk kota yang lebih besar Berkaitan dengan perencanaan pembangunan wilayah, 

model gravitasi dan teori titik henti dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan faktor 

lokasi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil analisis data jumlah penduduk setiap 

kabupaten dan kota, jumlah jaringan jalan dan jarak jalan antar kota dan kabupaten 

diperoleh hasil penelitian berupa konektivitas jaringan jalan, interaksi antar setiap 

kabupaten dan kota, serta titik henti/titik kumpul pada lintas barat, tengah dan timur 

Aceh.  

 

Konektivitas Konektivitas jaringan jalan di Aceh berdasarkan metodologi penelitian 

dibagi atas 3 (tiga) lintasan yang terdiri dari lintasan Barat, lintasan Tengah dan lintasan 

Timur Aceh. Hasil konektivitas seperti pada Tabel 2. TABEL 2: Indek Konektivitas Jaringan 

Jalan di Aceh No _Zona _Kota/Kabupaten _Indek Konektivitas _ _1 _Pusat _Banda Aceh - 

Aceh Besar - Pidie _1,00 _ _2 _Utara - Timur (1) _Lhokseumawe - Bireuen - Pidie Jaya - 

Aceh Utara - Bener Meriah - Aceh Tengah _ 1,25 _ _3 _Utara - Timur (2) _Langsa - Aceh 

Timur - Gayo Lues - Aceh Tenggara - Aceh Tamiang _ 1,00 _ _



 4 Barat - Selatan Aceh Barat - Aceh Jaya - Nagan Raya - Aceh Barat Daya - Aceh 

Selatan 1,00 Titik Henti/Titik Kumpul Titik Henti atau titik kumpul yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah kota yang berada dalam lintasan Barat, lintasan Tengah dan 

lintasan Timur Aceh berdasarkan jumlah penduduk disekitar lintasan dan jarak antar 

kota. Kota yang menjadi titik kumpul pada setiap arah lintasan seperti pada Tabel 3.  

 

TABEL 3: Titik Kumpul Berdasarkan Lintasan Jalan di Aceh No Arah Lintasan 

Kota/Kabupaten Kota Titik Kumpul 1 _Lintasan Barat _Banda Aceh - Aceh Jaya - Aceh 

Barat - Nagan Raya - Aceh Barat Daya - Aceh Selatan - Subulussalam _ Meulaboh 

Takengon _ _2 _Lintasan Tengah _Banda Aceh - Aceh Besar - Rembele - Takengon - 

Gayo Lues - Aceh Tenggara _ _ _3 _Lintasan Timur _Banda Aceh - Pidie - Pidie Jaya - _ _ _



Bireuen - Lhokseumawe - Aceh Utara - Aceh Timur - Langsa - Aceh Tamiang 

_Lhokseumawe



 Interaksi Interaksi antar kota di Aceh dibagi atas 4 (empat) zone tidak termasuk zona 

khusus (Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.  

 

Hasil interaksi untuk masing-masing zona pada Tabel 4. berikut: TABEL 4: Interaksi Kota 

di Zona Pusat No Kota _Jarak Kota (km) _Kekuatan Interaksi _Rasio Penduduk _ _1 

_Banda Aceh - Calang _150 _1 _1,00 _ _2 _Banda Aceh - Jantho _60 _29 _4,58 _ _3 _Banda 

Aceh - Sigli _122 _7 _4,86 _ _4 _Banda Aceh - Meureudu _177 _1 _1,73 _ _ TABEL 5: 

Interaksi Kota di Zona Utara - Timur (1) No Kota _Jarak Kota (km) _Kekuatan Interaksi 

_Rasio Penduduk _ _1 _Lhokseumawe - Bireuen _57 _19 _3,17 _ _2 _Lhokseumawe - 

Meureudu _98 _2 _1,08 _ _3 _Lhokseumawe - Lhoksukon _34 _72 _4,24 _ _4 

_Lhokseumawe - Rembele _140 _1 _1,00 _ _5 _Lhokseumawe - Takengon _151 _3 _1,43 _ 

_ TABEL 6: Interaksi Kota di Zona Utara - Timur (2) No Kota _Jarak Kota (km) _Kekuatan 

Interaksi _Rasio Penduduk _ _1 _Langsa - Kuala Simpang _35 _378 _3,67 _ _2 _Langsa - Idi 

_74 _123 _5,34 _ _3 _Langsa - Blang Keujereun _200 _4 _1,16 _ _4 _Langsa - Kutacane 

_292 _4 _2,65 _ _



 _ (km) _ Interaksi _ Penduduk _ _1 _Meulaboh - Calang _96 _15 _1,14 _ _2 _Meulaboh - 

Jeuram _41 _150 _2,05 _ _3 _Meulaboh - Blangpidie _122 _15 _1,86 _ _4 _Meulaboh - 

Tapaktuan _198 _9 _2,97 _ _5 _Meulaboh - Subulussalam _351 _1 _1,00 _ _6 _Meulaboh - 

Singkil _418 _1 _1,51 _ _ ANALISIS DAN DESKRIPSI Tujuan dari sistem transporatasi 

barang umumnya adalah untuk menjamin tersedianya barang untuk proses produksi 

dan komsumsi di berbagai tempat, memberikan kemudahan dan kebutuhan sumber 

daya alam, dan memenuhi kebutuhan konsumen dan produsen atas barang.  

 

Fungsi utama dari sistem transportasi barang antar lain adalah mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Indek Konektivitas jaringan jalan di Aceh tertinggi adalah pada 

zona Utara - Timur (1) tepatnya di Kota Lhokseumawe dengan jumlah kota pendukung 

dan jaringan yang tersedia serta infrastruktur lainnya yang sangat baik.  

 

Lhokseumawe yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai kawasan 

industri dan jasa didukung oleh kabupaten disekitarnya sebagai kawasan pertanian, 

perkebunan dan peternakan. Interaksi kota di Aceh yang terdiri dari Zona Pusat, Zona 

Utara - Timur (1), Zona Utara - Timur (2) dan Zona Barat. Interaksi kota tertinggi terjadi 

di Zona Utara - Timur (2) khususnya antara Langsa - Kuala Simpang dan Langsa - Idi.  

 

Interaksi kota selanjutnya di Zona Barat antara Meulaboh - Jeuram. Interaksi kota 

selanjutnya di Zona Utara - Timur (1) antara Lhokseumawe - Lhoksukon dan terakhir di 

Zona Pusat antara Banda Aceh dan Jantho. Dari data diatas ditunjukkan bahwa 

sebahagian besar kota di Aceh interaksi kota tidak sangat kuat, kecuali hanya di empat 

kota yang letaknya sangat dekat dengan jumlah penduduk yang besar.  

 

Oleh karenanya konektivitas jaringan jalan perlu ditingkatkan untuk menguatkan 

interaksi antar kota, sehingga ekonomi masyarakat di setiap kota dapat berkembang 

lebih cepat. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan teori-teori 

yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Indek Konektivitas jaringan jalan 

di Aceh tertinggi adalah pada zona Utara - Timur (1); 2.  

 

Titik Henti atau titik kumpul paling baik adalah di Kota Lhokseumawe berdasarkan 

jumlah penduduk, jarak tempuh, kota pendukung dan ketersediaan infrastruktur; 3. 

Interaksi kota paling tinggi adalah antara Langsa dan Kuala Simpang berdasarkan 

jumlah penduduk, jarak tempuh, kota pendukung dan ketersediaan infrastruktur. 
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