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 Hierarki pusat kota (Manta, 2006) adalah hubungan antarkegiatan yang 

berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang. Berdasarkan RTRW Kota 

Probolinggo 2009-2028,  pusat pelayanan Kota Probolinggo adalah Kecamatan 

Kanigaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi hierarki 

pusat pelayanan Kota Probolinggo berdasarkan indeks sentralitas dan variabel 

utama apa yang menentukan hierarki pusat pelayanan saat ini berdasarkan 

pendapat para ahli. Dari hasil perhitungan menurut indeks sentralitas, diketahui 

bahwa kecamatan yang berpotensi sebagai pusat pelayanan bagi Kota 

Probolinggo adalah Kecamatan Mayangan, karena memiliki jumlah indeks 

sentralitas tertinggi daripada kecamatan lainnya. Dari hasil analisis AHP, 

fasilitas pemerintahan yang menjadi faktor utama penetapan pusat pelayanan 

Kota Probolinggo. Hal ini sesuai dengan jumlah kantor dan dinas pemerintahan 

yang terdapat di KecamatanKanigaran, lebih banyak daripada kecamatan 

lainnya. Selain itu di Kecamatan Kanigaran juga memiliki balai kota. Peringkat 

kedua dari AHP adalah fasilitas pendidikan, Kecamatan Kanigaran memiliki 

jumlah fasilitas pendidikan lebih banyak daripada kecamatan lainnya. Hasil 

penelitian ini menunjukkan  bahwa untuk penetapan hierarki pusat pelayanan, 

faktor fasilitas pemerintahan dan pendidikan adalah yang menjadi alasan utama 

terpilihnya Kecamatan Kanigaran walaupun secara perhitungan indeks 

sentralitas yang memiliki potesi terbesar sebagai pusat pelayanan adalah 

Kecamatan Mayangan.  
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