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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

  Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu kawasan yang strategis dan mempunyai 

perkembangan yang cukup dinamis di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 

sebesar 1.588,79 km2 dan terdapat Sungai Brantas yang dapat membagi wilayah Kabupaten Blitar 

menjadi dua, yaitu Kawasan Blitar Utara dan Kawasan Blitar Selatan. Letak geografis tersebut 

mempengaruhi aktivitas yang ada didalamnya, seperti aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi erat 

kaitannya dengan fungsi produksi yang didalamnya terdapat mekanisme barang dan jasa oleh para 

pelaku ekonomi. Dalam menjalankan fungsi produksinya, di Kota Blitar dan Kabupaten Blitar (pada 

penelitian ini disebut sebagai Wilayah Blitar) harus dapat terjamin keadilannya sebagai syarat utama 

untuk mengatasi ketimpangan spasial yang telah lama terjadi di wilayah tersebut (Sugiri & Nuraini, 

2013). Adanya perbedaan karakteristik wilayah dapat menyebabkan kecenderungan terjadinya 

ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah (Rahmawaty, 2014). Bertitik tolak 

dari kenyataan itu, ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan 

merupakan bagian dari tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.   

Ketimpangan spasial merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya gap atau 

kesenjangan dalam ruang yang berdampak pada menurunnya produktivitas unsur-unsur 

penyusunnya. Banyak studi yang yang menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan 

antarwilayah, diantaranya studi dari Rambe (2010) dan Krinantya (2014). Menurut Rambe (2010) 

ketimpangan bisa terjadi karena perbedaan tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah 

antarwilayah, perbedaan sumber daya alam antarwilayah, perbedaan kondisi geografis antarwilayah, 

dan kurang lancarnya perdagangan antarwilayah. Menurut Krinantiya (2014). ketimpangan bisa 

dapat disebabkan oleh pertambahan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya 

pendapatan perkapita, ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar daerah, rendahnya mobilitas 

sosial, dan hancurnya industi-industri kerajinan seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain 

sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan spasial ditimbulkan karena tidak 

adanya pemerataan dalam kegiatan pembangunan yang ditandai dengan terkonsentrasinya kegiatan 

perekonomian pada wilayah tertentu saja.  

Masalah ketimpangan spasial ini sebenarnya bukan merupakan masalah baru melainkan 

masalah yang sudah seharusnya dapat diselesaikan. Dalam RTRW Kabupaten Blitar tahun 2011 – 

2031 disebutkan adanya ketimpangan di Blitar yaitu antara utara dan selatan. Pembagian utara dan 
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selatan yang dimaksud dalam RTRW adalah berdasarkan Sugai Brantas yang mengalir dari barat ke 

timur. Isu kesenjangan juga pernah menjadi visi dan misi cawabup PDIP pemilu 2010. Penelitian 

sebelumnya mengenai kesenjangan di Jawa Timur membuktikan bahwa Provinsi Jawa Timur 

memiliki ketimpangan lebih tinggi dibandingkan provinsi yang berdekatan seperti Jawa Tengah, 

Jawa Barat, dan D.I.Yogyakarta. Di Jawa Timur menunjukkan tingkat pengangguran memiliki 

hubungan yang kuat terhadap ketimpangan (Krinantya, 2014). Penelitian tersebut juga 

mengkonfirmasi penelitian Sugiri & Nuraini (2013). bahwa nilai kegagalan keadilan di Wilayah 

Blitar tergolong parah pada aspek kesempatan memperoleh pekerjaan.  

Menurut data BPS Provinsi Jawa Timur 2014, tingkat pengangguran Kabupaten Blitar 

berada di atas tingkat pengangguran Jawa Timur. Sedangkan tingkat pengangguran Kota Blitar 

berada di bawah tingkat pengangguran Jawa Timur. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam 

perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan 

berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya 

(Sembiring, 2011). Berdasarkan data BPS Jawa Timur tersebut menunjukkan kurangnya 

produktivitas Kabupaten Blitar dibandingkan dengan Kota Blitar. 

Kabupaten Blitar perlu mengikuti kesuksesan Kota Blitar dalam mengatasi masalah 

pengangguran terbuka. Kebijakan yang berlaku di Kota Blitar sangat memihak pada pedagang PKL 

melalui upaya yang terlah dikerjakan Wali Kota Blitar ke 21, Djarot Saiful Hidayat. Selama dua 

periode kepemimpinan, yaitu tahun 2000 hingga 2010 beliau sangat membatasi adanya kehidupan 

metropolitan yang serba mewah, seperti berdirinya pusat perbelanjaan berupa mall modern. 

Sebaliknya, Beliau lebih berfokus pada penataan PKL yang mendominasi roda perekonomian di 

kotanya. Tidak berbeda jauh dengan Kota Blitar, Kabupaten Blitar juga didominasi oleh keberadaan 

jumlah unit usaha mikro dan kecil yang termasuk sektor penyumbang terbesar setelah sektor 

pertanian, peternakan, dan perhutanan pada PDRB tahun 2014.  

Penelitian sebelumnya tentang ketimpangan spasial di Wilayah Blitar mengkonfirmasi 

bahwa telah terjadi kegagalan keadilan pada fungsi distribusi di Wilayah Blitar. Kesimpulan penting 

dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa seharusnya kegagalan keadilan perlu diatasi terlebih 

dahulu sebagai syarat utama mengatasi fenomena ketimpangan spasial (Sugiri & Nuraini, 2013). 

Terdapat teori yang dikembangkan oleh Sugiri (2009) yaitu teori pengembangan wilayah berbasis 

keadilan (Equity Based Regional Development/EBRD) yang diharapkan mampu diterapkan dan 

relevan sesuai dengan karakteristik Wilayah Blitar sehingga dapat menjawab problematika 

ketimpangan spasial tersebut. 

Problematika yang dihadapi Wilayah Blitar saat ini yaitu masih adanya persepsi 

masyarakat yang menganggap bahwa masalah ketimpangan telah benar terjadi. Blitar bagian utara 

dianggap lebih berkembang dibandingkan bagian selatannya. Masalah ketimpangan ini dirasakan 
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oleh para pelaku usaha ekonomi. Beberapa diantara mereka menganggap melakukan kegiatan usaha 

di Blitar Utara cenderung lebih mudah dibandingkan menjalankan usaha di Blitar Selatan. Mereka  

yang merasakan ketimpangan tersebut, dalam penelitian ini disebut mereka yang menjadi pihak 

kurang beruntung. 

Menurut Sugiri (2009)  ketimpangan spasial bisa terjadi akibat adanya kegagalan keadilan. 

Kegagalan keadilan dapat dirasakan dengan mudah oleh pihak pelaku usaha yang kurang beruntung 

sementara di lain sisi terdapat pihak yang lebih diuntungkan. Sehingga muncul pertanyaan: “Sampai 

sejauh mana ketimpangan spasial dalam fungsi produksi di Wilayah Blitar serta seberapa buruk 

kegagalan keadilan yang dirasakan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil?”. Pemerintah Kabupaten 

Blitar pada tahun 2010 sudah berusaha untuk memperbaiki kondisi ketimpangan ini melalui program 

pro poor budgeting (anggaran pro rakyat miskin), tetapi kenyataannya masih terdapat ketimpangan 

spasial yang merugikan sebagian masyarakat. Konsep anggaran pro rakyat miskin ini justru bagaikan 

‘gula’ yang diperebutkan oleh ‘semut-semut”. Padahal diluar itu masih ada populasi besar yang harus 

diperhatikan keberlangsungan hidupnya. Maka berangkat dari permasalahan ketimpangan di atas, 

dipandang perlu adanya studi ini sehingga dapat menjelaskan tentang seberapa jauh ketimpangan 

maupun kegagalan keadilan yang terjadi di Wilayah Blitar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perkembangan wilayah memang penting, tetapi pemerataan perkembangan antarwilayah 

yang berbasis keadilan adalah hal yang tak kalah penting. Kegagalan dalam upaya penegakan 

keadilan sangat mungkin dapat terjadi dalam berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi 

wilayah. Pihak yang biasanya dirugikan dari kondisi tersebut yaitu para pelaku ekonomi dari kelas 

mikro dan kecil. Bila tidak segera diatasi, hal tersebut dapat menyebabkan interaksi spasial 

terganggu, yang lama-kelamaan dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak optimal ataupun 

kondisi wilayah yang tidak berkelanjutan. Untuk itu, perlu penegakan keadilan agar kesejahteraan 

sebagai output pembangunan berkeadilan dapat terselenggara. 

 Rawls mengungkapkan dua prinsip keadilan dimana setiap orang mempunyai hak yang 

sama sebagai prinsip yang mendasar dan kondisi sosial ekonomi mesti diatur sedemikian rupa 

sehingga dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak tanpa terkecuali. Penelitian sebelumnya 

telah menjelaskan bahwa terjadi kegagalan keadilan pada fungsi distribusi hasil manfaat 

pembangunan di Wilayah Blitar (Sugiri & Nuraini, 2013). Bagaimanapun dalam fungsi distribusi 

terdapat fungsi produksi didalamnya. Tanpa adanya fungsi produksi maka fungsi distribusi tidak 

akan berjalan dengan baik. Pentingnya fungsi produksi dalam meningkatkan kesejahteraan telah 

disadari secara universal. Begitu juga dengan fungsi distribusi yang bermuara pada kesejahteraan 

masyarakat. Maka untuk mencapai hilir berupa kesejahteraan dalam pembangunan wilayah berbasis 
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keadilan perlu dipastikan apakah prosesnya sudah berjalan adil atau tidak. Proses pembangunan 

wilayah berbasis keadilan terdapat empat fungsi keadilan didalamnya, yaitu fungsi distribusi, fungsi 

produksi, fungsi nonproduksi, dan reinvestasi. Lewat penelitian ini akan dikaji fungsi produksi untuk 

mematangkan konsep pembangunan wilayah berbasis keadilan.  

Menurut Cobb & Douglas (1928) fungsi produksi adalah hubungan antara jumlah input 

yang diperlukan dan jumlah output yang dapat dihasilkan. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka 

fungsi produksi berkaitan dengan mekanisme produksi barang dan jasa yang dilakukan para pelaku 

usaha untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan masalah kesenjangan yang 

terjadi di Wilayah Blitar, terdapat bentuk kegagalan fungsi keadilan yang relevan dari empat bentuk 

fungsi keadilan (Sugiri, 2009) . Fungsi keadilan yang relevan tersebut adalah dalam proses produksi. 

Bentuk pertama dari fungsi keadilan produksi ini adalah ketidakadilan dalam mengakses sumber 

daya alam, dan kedua adalah adanya persaingan yang tidak sehat dalam kegiatan ekonomi sehingga 

hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Sedangkan masih banyak pihak yang perlu dipikirkan 

nasibnya. Kegagalan dari fungsi ini pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan pihak kurang 

beruntung tersebut.  

Kajian fungsi produksi ini berfokus pada tanggapan pelaku usaha mikro dan kecil yang 

merasa dirugikan atau diperlakukan kurang adil. Keberlangsungan kebijakan dalam ruang publik 

yang terselenggara saat ini seharusnya berlangsung dengan adil tanpa berpihak kepada beberapa 

pelaku usaha yang lebih diuntungkan. Karena efek yang muncul dari kegagalan keadilan tersebut 

adalah ketimpangan yang dapat dengan mudah dirasakan pelaku usaha itu sendiri. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, maka pertanyaan studi (research question) dalam penelitian ini adalah: 

“Sampai sejauh mana ketimpangan spasial dalam fungsi produksi di Wilayah Blitar serta seberapa 

buruk kegagalan keadilan yang dirasakan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil?” 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: “Sampai sejauh 

mana ketimpangan spasial dalam fungsi produksi di Wilayah Blitar serta seberapa buruk kegagalan 

keadilan yang dirasakan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil?”. Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut maka sasaran yang akan dicapai, yaitu: 

 Mengkaji kondisi ketimpangan spasial dalam fungsi produksi di Wilayah Blitar 

 Mengkaji seberapa buruk kegagalan keadilan yang dirasakan oleh para pelaku usaha mikro 

dan kecil  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pengembangan wilayah berbasis keadilan. Bahasan pada 

penelitian ini adalah masalah ketimpangan ketimpangan serta fenomena kegagalan keadilan yang 

terjadi saaat ini juga akan dikaji berdasarkan persepsi dari masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil 

yang merasa dirugikan di Wilayah Blitar.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi 

Pemerintah Wilayah Blitar terkait pengambilan kebijakan publik dalam mengatasi ketimpangan 

spasial dibidang fungsi produksi. Hal ini dikarenakan masih adanya kondisi ketimpangan yang dapat 

yang dirasakan beberapa pihak. Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi 

bagi penelitian pembangunan wilayah berbasis keadilan selanjutnya. 

1.5 Ruang Lingkup  

1.5.1   Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah untuk mendetailkan objek yang diteliti 

dengan batas bahasan tertentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Dalam model 

pembangunan wilayah berbasis keadilan terdapat empat fungsi keadilan, yaitu fungsi keadilan 

distribusi, fungsi keadilan produksi, fungsi keadilan non-produksi, dan fungsi keadilan reinvestasi. 

Sesuai dengan rumusan masalah maka pada penelitian ini akan dibahas khusus pada fungsi produksi. 

Adapun ruang lingkup materi yang diteliti dalam pembahasan ini adalah berdasarkan: 

a) aspek spasial 

Aspek spasial adalah aspek yang berkaitan dengan keruangan dari wilayah tempat 

dilakukannya penelitian. Dalam aspek spasial, yang akan dikaji adalah tentang 

keadaaan ketimpangan dalam ruang antara Blitar Utara dan Blitar Selatan.  

b) aspek sosial 

Aspek sosial tidak dapat lepas dari pelitian berkeadilan ini. Karena aspek sosial 

menyangkut objek yang paling merasakan dampak pembangunan. Aspek sosial dapat 

dimengerti sebagai aspek yang terdapat dalam kehidupan masyarakat sehari – hari atau 

dapat dimengerti sebagai bagian dari unsur sosial. Dalam aspek sosial, yang akan 

dianalisis adalah kondisi seberapa jauh kegagalan keadilan yang dirasakan para pelaku 

usaha mikro dan kecil di Blitar Utara dan Blitar Selatan.  
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c) aspek ekonomi 

Aspek ekonomi merupakan sebuah aspek yang dapat berkaitan dengan kesejahteraan, 

pendapatan ekonomi, dan sebagainya. Dalam aspek ini, yang akan dikaji adalah PDRB 

Kota Blitar dan Kabupaten Blitar serta bahasan lainnya menyangkut kondisi ekonomi 

perkapita Blitar Utara dan Blitar Selatan.  

1.5.2   Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini meliputi Wilayah Blitar secara keseluruhan. 

Wilayah Blitar terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Wilayah Blitar 

memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara    : Kabupaten Kediri 

 Sebelah Timur    : Kabupaten Malang  

 Sebelah Selatan    : Samudra Hindia 

 Sebelah Barat    : Kabupaten Tulungagung 

Wilayah Blitar terbagi menjadi 25 kecamatan, secara administratif terdiri dari Kota Blitar 

dan Kabupaten Blitar. Wilayah Blitar juga dapat dibagi kedalam 2 cakupan wilayah yakni pertama, 

wilayah bagian utara yang terdiri dari 18 kecamatan dan kedua, wilayah bagian selatan yang 

mempunyai 7 kecamatan.  
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Sumber : Bappeda Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, 2010 

 

Gambar 1.1 

Peta Administrasi Wilayah Blitar
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1.6 Kerangka Pemikiran  

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi wilayah Blitar saat ini bahwa dalam 

perkembangannya terjadi ketimpangan pada fungsi produksi yang berdampak juga pada kesenjangan 

tingkat kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil didalamnya. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, berbagai upaya mungkin telah dilakukan. Sebelum mengetahui bagaimana usaha-usaha 

yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kajian tentang sejauh mana 

ketimpangan dan seberapa buruk kegagalan keadilan yang terjadi. Sehingga upaya pencegahan 

kegagalan keadilannya sesuai kondisi saat ini. Berikut disajikan bagan kerangka pikir penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 
 

Gambar 1.2 

Kerangka Pemikiran 
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1.7   Metodologi Penelitian 

   Penentuan metodologi penelitian merupakan upaya penting dalam mempermudah peneliti 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu metode yang mengutamakan pemahaman terhadap 

pengalaman, perspektif, dan pikiran responden guna menyimpulkan makna dan kenyataan (Harwell, 

2011). Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi: persiapan penelitian, tinjauan lapangan, analisis, 

pembahasan, dan menyimpulkan penelitian.  

   Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder dan 

primer. Data sekunder diperoleh berdasarkan telaah dokumen dengan tujuan untuk menjawab bagian 

pertanyaan penelitian seberapa jauh ketimpangan spasial yang terjadi. Data disajikan dalam bentuk 

analisis dari kondisi geografi, kependudukan, dan ekonomi serta dilengkapi dengan penjelasan 

melalui peta tematik1. Data primer adalah data yang diolah berdasarkan hasil penyebaran lembar 

kuesioner (terlampir) dengan tujuan membahas tentang kegagalan keadilan yang dialami mereka 

yang kurang beruntung. Berikut disajikan tabel inti tiap bagian pada kuesioner dan tabel jumlah 

responden: 

TABEL I.1 

INTI TIAP BAGIAN PADA KUESIONER 

 

Bagian  Aspek 
Jumlah 

Pertanyaan 
Tujuan 

I 
Karakteristik Sosial 

dan Ekonomi 
4 

Mengetahui karakteristik 

pelaku usaha kecil 

II Modal 4 

Mengetahui kondisi akses 

terhadap modal dan tingkat 

kepuasan aspek modal 

pada saat ini dan 5 tahun 

sebelumnya 

III Lahan 5 

Mengetahui kondisi akses 

terhadap lahan saat ini dan 

5 tahun sebelumnya 

IV 
Kemudahan 

Memulai Usaha 
4 

Mengetahui kemudahan 

dan kesulitan pelaku usaha 

dalam memulai suatu usaha 

V Anti Pemburu Rente 5 

Mengetahui kondisi 

kegagalan keadilan yang 

diakibatkan oleh praktek 

pemburu rente 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

  

                                                             
1 Peta Tematik adalah peta yang didesain untuk menggambarkan kenampakan atau konsep khusus (Purwadhi, 

Hardiyanti, & Sanjoto, 2008) 
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Penentuan sampel kuesioner sesuai dengan metode proportionate random sampling, maka 

teknik dalam pengambilan sampling adalah secara acak dan proporsional terhadap jumlah populasi 

di masing-masing kecamatan. Berikut adalah rumus dan perhitungan besaran sampel menurut Solvin: 

 

Dengan :  n = ukuran sampel 

  N = jumlah populasi 

  d = derajat kesalahan 

 Derajat kesesuaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10% atau 0,1 dengan tingkat 

kecermatan sama dengan 90%. Jumlah pengusaha yang akan dijadikan sampel dari total 16.697 unit 

usaha adalah sebagai berikut: 

n  =          16.697    

 16.697 (0,1)2 + 1  

    =    99,4  100 sampel 

TABEL I.2 

TABEL JUMLAH RESPONDEN 

 
 

No Kecamatan
Jumlah 

Unit Usaha

Jumlah 

Sampel

1 Sukorejo 960 6

2 Kepanjenkidul 669 4

3 Sananwetan 569 3

4 Kanigoro 1.154 7

5 Talun 880 5

6 Selopuro 362 2

7 Kesamben 267 2

8 Selorejo 367 2

9 Doko 76 1

10 Wlingi 263 2

11 Gandusari 1.097 7

12 Garum 217 1

13 Nglegok 2.594 16

14 Sanankulon 502 3

15 Ponggok 3.365 20

16 Srengat 491 3

17 Wonodadi 128 1

18 Udanawu 340 2

14301 86

Blitar Utara

Jumlah
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Sumber: Hasil Analisis, 2016 

 

   Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif berdasarkan perolehan 

data sekunder dan data primer. Analisis deskriptif berdasakan data sekunder dilakukan dengan 

tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk diagram dan pengolahan dalam bentuk presentase 

sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk dianalisis mengenai ketimpangan spasial. Analisis 

deskriptif berdasakan data primer adalah dengan menggambarkan kondisi dari hasil pengumpulan 

data kuesioner. Dalam hal ini bertujuan mengetahui kegagalan keadilan yang dirasakan. Nantinya 

data hasil kuesioner akan dibedakan antara data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. 

a. Data kuantitatif yaitu hasil perhitungan pilihan jawaban 

Pilihan jawaban yang digunakan adalah 5 jenjang dengan menggunakan skala likert2. Cara 

pengukuran kondisi keadilan akses terhadap aspek adalah dengan menghadapkan responden 

dengan pilihan jawaban: ‘sangat mudah’; ‘mudah’; ‘agak sulit’; ‘sulit’; dan ‘sangat sulit’. 

Jawaban ini diberi skor 5 untuk sangat mudah dan kemudian berurutan 4,3,2, serta 1 untuk 

‘sangat sulit’. Prosedur atau langkah-langkah dalam skala likert adalah sebagai berikut (Nazir, 

2003; Somantri dan Muhidin, 2006: 38; dan Sugiyono, 2013: 170). 

1. Menyusun pertanyaan atau item – item yang relevan dengan masalah yang diteliti. Setiap 

item diberikan pilihan respon yang sifatnya tertutup yang biasanya adalah 3,5,7,9, atau 11. 

Yang sering digunakan adalah lima pilihan respon (sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak 

setuju, sangat tidak setuju). Pada penelitian ini juga menggunakan lima pilihan respon, 

yaitu sangat mudah, mudah, agak sulit, sulit, dan sangat sulit. Dalam menyusun pertanyaan, 

butir-butir pertanyaan dapat berupa kalimat positif, netral atau negatif sehingga responden 

dapat menjawab dengan serius. 

                                                             
2 Skala adalah ukuran gabungan yang didasarkan pada struktur intensitas pertanyaan  - pertanyaan. Dengan 

demikian skala likert sebenarnya bukan skala, melainkan suatu cara yang lebih sistematis untuk memberi 

skor indeks (Effendi & Singarimbun, 2008) 

No Kecamatan
Jumlah 

Unit Usaha

Jumlah 

Sampel

19 Bakung 376 2

20 Wonotirto 40 0

21 Panggungrejo 236 1

22 Wates 175 1

23 Binangun 171 1

24 Sutojayan 481 3

25 Kademangan 917 5

2396 14

16697 100

Blitar Selatan

Jumlah

Jumlah Keseluruhan
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2. Konsistensi dari arah sikap yang diperlihatkan adalah sangat penting. Misalnya, apabila 

item positif maka skor tertinggi diberikan pada respon ‘sangat setuju’. Sedangkan bila item 

negatif maka skor tertinggi diberikan pada respon ‘sangat tidak setuju’. Begitu juga dengan 

penelitian ini, item positif diberikan pada respon ‘sangat mudah’ dan item negatif diberikan 

pada respon ‘sangat sulit’. Perlu diketahui bahwa terdapat dua jenis kuesioner, pertama 

kuesioner yang mementingkan kesamaan persepsi antara responden yang satu dengan 

responden lainnya. Sedangkan teknik disain kuesioner pada penelitian ini adalah jenis 

kuesioner yang kedua, yaitu kuesioner yang tidak mementingkan kesamaan persepsi antara 

responden yang satu dengan responden lainnya. Responden dapat menjawab secara bebas 

sesuai dengan persepsi mereka masing-masing. 

3. Skor yang diberikan kemudian dijumlahkan. Total skor dari masing-masing aspek atau 

item adalah penjumlahan dari skor masing-masing individu 

4. Untuk melihat posisi responden terhadap suatu aspek, ditentukan dengan menggunakan 

skor ideal. Jika menggunakan lima pilihan respon, maka skor ideal adalah sebesar 5 dikali 

jumlah responden (seandainya semua menjawab ‘sangat setuju’) 

5. Jadi berdasarkan data dan perhitungan akan didapat tingkat persetujuan atau dalam hal 

penelitian ini adalah tingkat kemudahan terhadap aspek yang diteliti.  

Maka, jawaban kuesioner pada tiap item pertanyaan penelitian ini akan dijumlahkan, 

dibandingkan dengan jumlah skor ideal. Kemudian tiap bagian (keempat aspek) diuraikan hasil 

kuesionernya dengan skala 1 – 5 dengan alasan disesuaikan dengan skala 1 – 5 yang ada pada 

pilihan jawaban kuesioner (perhitungan terlampir). Skala tersebut ditampilkan antara kondisi 

saat ini dengan lima tahun lalu. 

Untuk merepresentasikan kondisi tiap aspek yang diteliti pada masa sekarang digunakan 

metode jaring laba-laba. Skor pada metode jaring laba – laba diperoleh berdasarkan skor 

dengan perhitungan jawaban kuesioner. Untuk mendeskripsikan kegagalan keadilan dilakukan 

cara perhitungan skor yang sama namun skala akhirnya adalah 1 – 10 agar memudahkan dalam 

penentuan prioritas. Karena nantinya skala tersebut berguna dalam menentukan prioritas aspek 

yang paling berpengaruh di Blitar Utara, Blitar Selatan, dan Wilayah Blitar. 

b. Data kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat pada pembahasan 

Data kualitatif diperoleh berdasarkan pertanyaan terbuka pada daftar pertanyaan kuesioner. 

Sedangkan pertanyaan tertutup yang memiliki proporsi lebih besar telah dikalkulasikan 

sebelumnya dengan menghasilkan skor kegagalan keadilan. Dari data-data kuantitatif dan 

kualitatif diperoleh kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan menuju pembangunan 

berbasis keadilan di Wilayah Blitar.  
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1.8   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, kerangka pemikiran, 

metodologi penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II KAJIAN LITERATUR KETIMPANGAN SPASIAL DALAM FUNGSI PRODUKSI 

Bagian ini berisi tinjauan literatur terhadap teori-teori  yang sesuai dengan topik penelitian terkait 

ketimpangan spasial dalam fungsi produksi menuju pembangunan wilayah berbasis keadilan di 

Wilayah Blitar. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH BLITAR  

Bagian ini membahas gambaran umum Wilayah Blitar mengenai kondisi geografi, sosial 

kependudukan,  kondisi ekonomi, dan kesimpulan dari gambaran umum serta bagaimana 

implikasinya. 

BAB IV ANALISIS KETIMPANGAN DALAM FUNGSI PRODUKSI MENUJU 

PEMBANGUNAN WILAYAH BERBASIS KEADILAN DI WILAYAH BLITAR 

Bagian ini membahas tentang analisis ketimpangan spasial, analisis kegagalan keadilan, dan diskusi 

temuan terkait proposisi penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bagian ini membahas tentang kesimpulan penelitian dan rekomendasi yang dapat diberikan menuju 

pembangunan wilayah berbasis keadilan di Wilayah Blitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


