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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu motor penggerak 

roda pertumbuhan ekonomi baik dalam skala pusat maupun daerah. Melalui 

pembangunan infrastruktur, pemerintah berupaya menanggulangi 

kemiskinan dan dapat menyejahterahkan masyarakat (Grigg, 1988). 

Sebagaimana amanat reformasi, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak 

hanya beroperasi di pusat-pusat perekonomian, namun perlu menjangkau 

masyarakat miskin di daerah pedesaan. Sehingga pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur dapat terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 

18 ayat 2 menyebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan 

pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada 

standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Dalam beberapa tahun ini, upaya pemerintah dalam melaksanakan 

fungsi pelayanan publik telah dilakukan. Melalui Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi 

pemerintah untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai acuan 

keberhasilan penyelenggaraan dalam hal pelayanan.  

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, keluar Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
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Minimal. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk 

mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja 

pelayanan publik. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pelayanan 

publik yang berkualitas, pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan 

untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas.  

Secara konseptual, pembangunan infrastruktur merupakan bidang 

yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi mengingat kebutuhan 

masyarakat yang begitu beragam. Infrastruktur sendiri terklasifikasi menjadi 

dua; infrastruktur terlihat dan tak terlihat. Komponen yang meliputi 

infrastruktur terlihat diantaranya; kendaraan transportasi, sistem 

telekomunikasi, sarana lalu lintas, jembatan, bendungan, irigasi, sistem 

drainase, bandara dan terminal (Skorobogatova, 2017). Sedangkan 

infrastruktur yang tak terlihat berkaitan dengan peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia (SDM).  

Pembangunan infrastruktur menjadi penting karena melibatkan 

berbagai aspek, salah satunya aspek ekonomi yang berkaitan dengan 

bagaimana kegiatan produksi berlangsung, baik dari hulu ke hilir. 

Infrastruktur sendiri merupakan wujud dari public capital (modalitas publik) 

yang terbentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah meliputi 

pembangunan jalan, jembatan dan sistem drainase (Lihat Mankiw dalam Riani, 

2018). Sedangkan menurut Fadjar Suryanto (2009), infrastruktur 

terklasifikasi menjadi empat kategori; Pertama, obyek rahasia meliputi 

gedung pusat pemerintahan, pusat penelitian, instansi militer, instansi polri 

dan badan-badan keamanan negara. Kedua, obyek vital yang meliputi jaringan 

listrik dan komunikasi, pusat perdagangan, pusat kosentrasi masyarakat, 

sarana transportasi publik, bahan pokok. Ketiga, obyek strategis meliputi 

pabrik farmasi, garis perbatasan, radar pengamat. Keempat, obyek umum 

yang meliputi fasilitas sosial dan fasilitas umum (sekolah, tempat peribadatan, 

taman, tempat hiburan, dan lain-lain). 
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Dalam pengembangan infrastruktur tidak serta merta dilakukan secara 

serampangan, tentu dalam pengembangan infrastruktur perlu 

memperhatikan gagasan serta visi misi yang dimiliki oleh pemimpin dengan 

maksud dan tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena 

keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari utilitasnya dan 

dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan 

penilaian terkait kepuasan layanan infrastruktur guna terjadinya evaluasi dan 

munculnya inovasi baru dalam mempercepat laju ekonomi masyarakat. 

Sebagaimana penjelasan Mukhsin (2016) penilaian terhadap pemerintahan 

digunakan untuk mengukur setiap kinerja maupun pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah, sebagai acuan dalam mempertanggungjawabkan 

anggaran yang telah digunakan. 

Meskipun terdapat instrumen hukum yang memfasilitasi bagaimana 

pengukuran kepuasan layanan infrastruktur berjalan, namun dalam 

praktiknya, masih banyak sejumlah masalah yang dirasakan oleh masyarakat. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kurang puas terhadap 

prosedur, sistem dan mekanisme dalam pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur (Riani, 2018), kecenderungan dalam memfokuskan 

pembangunan infrastruktur pada bidang tertentu (Sultan dkk, 2013), 

kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat mengenai 

persyaratan dan prosedur pembangunan (Siregar, 2015), penatakelolaan 

pembangunan yang tidak memadai (Berlin dkk, 2015), serta perlunya evaluasi 

terkait indeks kepuasan layanan masyarakat secara berkelanjutan (Valianto, 

2020). Dari hasil penelitian di atas, ditemukan bahwa indeks kepuasan 

masyarakat tidak sesuai dengan target dan harapan pemerintahan dalam 

layanan infrastruktur. 

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa dalam mengukur indeks 

kepuasan layanan infrastruktur (IKLI) perlu melibatkan enam unsur utama 

antara lain; (1) ketersediaan fisik (availability) terkait menghasilkan output 

yang berupa barang fisik secara konkret; (2) kualitas fisik (quality) harus baik 
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dan optimal; (3) kesesuaian (appropriateness) berkaitan dengan penyelerasan 

antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat; (4) efektivitas pemanfaatan 

(utility) berkaitan dengan tepatnya sasaran infrastruktur; (5) penyerapan 

tenaga kerja (job creation) terkait memberikan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat; (6) kontribusi terhadap perekonomian, diperlukan untuk 

mengukur seberapa besar infrastruktur memberikan dampak perekonomian 

secara positif. Selain itu, guna mewadahi indeks kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik, terutama pada bidang infrastruktur, indeks ini 

juga mengadopsi dari Peraturan Menteri PANRB No 14/2017.  

Pada konteks Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat kabupaten 

sebagai instusi yang bekerja untuk memberikan infrastruktur yang 

berdampak pada tumbuhnya ekonomi daerah, kemudian memiliki tanggung 

jawab dalam memperkuat pelayanan infrastruktur yang terutama digunakan 

pada unit-unit perangkat daerah. Tak terkecuali pada Pemda Kabupaten Blitar 

yang juga memiliki persoalan dalam layanan infrastruktur. Pemerataan 

infrastruktur perlu menjadi perhatian tersendiri, karena di beberapa wilayah 

masih terdapat kesenjangan ekonomi yang diakibatkan tidak meratanya 

infrastruktur di beberapa wilayah (megapolitanpos.com, 2020. 

https://www.megapolitanpos.com/1136/forum-rakyat-blitar-selatan-

wadul-masalah-kesenjangan-pembangunan-ke-dprd/). 

Oleh karena itu, berangkat dari gambaran umum yang telah dijabarkan 

di atas, dengan adanya penelitian yang berjudul “Penyusunan Indeks 

Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Blitar” diharapkan 

mampu menganalisa kondisi riil kepuasan layanan infrastruktur perangkat 

daerah yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang dengan 

demikian dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan kinerja pemerintah 

dalam memberikan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat : 

 

https://www.megapolitanpos.com/1136/forum-rakyat-blitar-selatan-wadul-masalah-kesenjangan-pembangunan-ke-dprd/
https://www.megapolitanpos.com/1136/forum-rakyat-blitar-selatan-wadul-masalah-kesenjangan-pembangunan-ke-dprd/
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini adalah belum 

terumuskannya Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang 

dapat membantu meningkatkan pelayanan infrastruktur di Kabupaten 

Blitar, sehingga penelitian ini mengambil  pertanyaan permasalahan, 

antara lain: 

Bagaimana gambaran tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

layanan infrastruktur di Kabupaten Blitar? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk merumuskan dan 

menyusun Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang dapat 

berguna dalam meningkatkan kinerja pelayanan infrastuktur publik 

bagi satuan kerja perangkat daerah di lingkup Kabupaten Blitar. 

Sementara tujuan dari kajian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten Blitar atas 

pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah 

daerah Kabupaten Blitar.  

2. Tersusunnya out-put yang dapat membantu mengoptimalkan 

performa pelayanan infrastruktur publik satuan perangkat kerja 

daerah Kabupaten Blitar. 

1.4 Sasaran Kegiatan 

Terumuskannya atau tersusunnya suatu indeks kepuasan layanan 

infrastruktur Kabupaten Blitar. 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Kegiatan 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada persepsi masyarakat 

terhadap kondisi umum pelayanan infrstruktur  yang selama ini telah 

diselenggarakan oleh Kabupaten Blitar. Adapun lingkup infrastruktur 

yang dimaksud adalah: Jalan, jembatan, transportasi darat, irigasi 
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pertanian, infratruktur air bersih, dan  perumahan. Beberapa dinas 

yang terlibat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

(DPUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas 

Pertanian, Bappeda (bidang tata ruang), Dinas Perhubungan, dan BPS 

Kabupaten Blitar.  
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BAB II 

KERANGKA KONSEPTUAL 

2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat 

Berdasarkan Permen PANRB 14/2017 disebutkan bahwa untuk 

peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan 

evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi ini dilakukan 

melalui survey pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public. 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada 

hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk 

melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta 

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat 

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan 

bersama (Rasyid,2002). 

Menurut Supranto (2011: 23), kepuasan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan 

harapannya. Kepuasan masyarakat merupakan perasaan senang atau kecewa 

sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan 

dan diharapkan. Selanjutnya Tjiptono (2012:311) menyatakan bahwa: 

Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap evaluasi 
persepsi atas perbedaan antara harapan awal sebelum pembelian (atau 
standar kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk sebagaimana 
dipersepsikan setelah memakai atau mengkonsumsi produk 
bersangkutan.  

Kepuasan merupakan fungsi positif dari harapan pelanggan dan 

keyakinan diskonfirmasi. Dengan demikian kepuasan atau ketidakpuasan 

mayarakat merupakan respon dari perbandingan antara harapan dan 
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kenyataan. Pasolong (2011: 221) mengatakan, terciptanya kepuasan 

pelanggan dapat memberikan manfaat, di antaranya hubungan antara 

pelanggan dengan instansi menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik 

bagi pembeli (pemakaian) ulang, terciptanya loyalitas dari pelanggan serta 

terbentuknya rekomendasi dari mulut ke mulut yang kesemuanya 

menguntungkan organisasi. 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa sasaran mengukur 

tingkat kepuasan masyarakat yaitu:  

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan 

dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.  

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik  

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik  

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik.  

 

2.2 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan layanan 

infrastruktur yang diterimanya. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik 

dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan 

langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. 

(Kuncoro, 2010:20). Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis 
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pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan 

memiliki jangka waktu yang lama. Infrastruktur merupakan input penting bagi 

kegiatan produksi dan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai 

cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur tidak hanya 

merupakan kegiatan produksi yang akan menciptakan output dan kesempatan 

kerja, namun keberadaan infrastruktur juga memengaruhi efisiensi dan 

kelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya. Infrastruktur keras 

mengacu pada jaringan fisik yang membuat bangsa industrialisasi lancar 

fungsional. Di antara komponen yang diklasifikasikan di bawah infrastruktur 

keras adalah aset modal seperti utilitas, kendaraan transportasi, sistem 

telekomunikasi, jalan, jalan Raya, kereta api, kereta bawah tanah, lampu lalu 

lintas dan lampu jalan, bendungan, dinding dan gorong, sistem drainase, 

bandara dan terminal bus, dan jembatan. (Skorobogatova, 2017). 

Kodoatie (2011 :76), menyatakan bahwa: Infrastruktur yang 

merupakan fasilitas yang dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan 

dalam hal pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. 

Keterpaduan tersebut menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu 

sendiri. Kemudian Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa: 

Infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, 

pendidikan kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. 

Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai 

infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan 

produktivitas semua input dalam proses produksi. Selanjutnya menurut 

Mankiw (2003:38) bahwa: “Infrastruktur merupakan wujud dari public capital 

(modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah, 

infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran 

pembuangan”. Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung 

kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat 

menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi.  
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Pengukuran efektivitas pembangunan tiap jenis infrastruktur 

mengadopsi dan memodifikasi pendekatan Gibson, Donely dan Ivancevich 

yakni dengan pendekatan teori sistem (1997). Berdasarkan pendekatan ini 

batasan kriteria efektif yakni: ketersediaan fisik (availability), kualitas fisik 

(quality), kesesuaian (appropriateness), pemanfaatan (utility) dan penyerapan 

tenaga kerja (job creation). Selain variabel tersebut, terdapat variabel 

tambahan yaitu kontribusi terhadap perekonomian. Berikut ini adalah 

penjelasan dari masing-masing variabel: 

a) Ketersediaan fisik (availability) Setiap aktivitas belanja yang 

diperuntukkan bagi kegiatan fisik tentunya akan menghasilkan output 

yang berupa barang fisik. Hal ini dapat diartikan bahwa ketersediaan 

secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik.  

b) Kualitas fisik (quality) Keterpenuhan secara fisik harus didukung 

dengan kualitas output yang baik dan optimal.  

c) Kesesuaian (appropriateness) Kebijakan yang ditetapkan pemerintah 

seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa 

memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat.  

d) Pemanfaatan (utility) Tingkat pemanfaatkan atas output yang telah 

dihasilkan. Semakin besar pemanfaatan atas output maka semakin 

besar pula tingkat efektivitasnya.  

Kontribusi terhadap perekonomian. Pembangunan infrastruktur 

dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan perekonomian sehingga 

juga diperlukan untuk menilai seberapa besar infrastruktur 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan perekonomian 

daerah.  
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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pengukuran IKLI didasarkan pada data persepsi masyarakat tentang 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap penggunaan infrastruktur. Data ini 

diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan infrastruktur. Metode penelitian ini adalah 

survei dengan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data 

dilakukan melalui kuisioner. Penelitian survei ini tidak hanya terkait dengan 

metode, tapi juga jenis data yang digunakan. Devaus (2002) menyebutkan, 

salah satu fungsi dari survei adalah mendeskripsikan karakteristik pada kasus 

tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen survei untuk 

mengukur IKLI masyarakat di Kabupaten Blitar. 

3.2 Metode pengumpulan data 

Secara umum, tahapan pelaksanaan penelitian tentang penyusunan 

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, adalah sebagai berikut:  

a. Persiapan  

Persiapan dilakukan oleh pelaksana pekerjaan dalam rangka 

mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, antara lain meliputi 

koordinasi dan konsolidasi tim tenaga ahli, surveyor dan tenaga 

administrasi yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Serta hal-hal 

yang diperlukan disiapkan dalam pelaksanaan pengumpulan data ; 

b. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data diperoleh dari sumber primer dan sumber 

sekunder, yang selanjutnya dikaitkan dengan teori untuk 

memperoleh penilaian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. 

Beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 

cara: 

- Studi dokumen/pustaka 
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- wawancara tatap muka pada responden melalui instrumen survei 

- Observasi objek, yaitu pengamatan/penelitian langsung ke objek 

survey; 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan bentuk abstrak terhadap sebuah kelompok yang 

luas dengan masalah yang beragam kemudian akan diambil sampel untuk 

ditarik kesimpulan (Neuman, 2014). Populasi tidak selalu berbicara mengenai 

jumlah objek atau subjek yang dikaji, tetapi juga mencakup karakteristik objek 

atau subjek tersebut (Sugiyono, 2013). Metode pengambilan sampel dalam 

pekerjaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten 

Blitar adalah dengan metode non probability sampling karena populasi yang 

diteliti tidak diketahui. Sebagaimana diketahui bahwa sangat sulit 

menentukan populasi masyarakat pengguna jalan, jembatan, transportasi 

darat, irigasi pertanian, infratruktur air bersih, dan  perumahan di Kabupaten 

Blitar. Sehingga populasi pengguna layanan tersebut dikategorikan populasi 

yang jumlah dan identitas anggota populasinya tidak diketahui.  

Oleh karena itu, teknik sampling yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah Accidental Sampling yaitu prosedur sampling yang memilih orang yang 

paling mudah  dijumpai atau diakses. Kriteria utama responden adalah 

masyarakat yang telah menggunakan suatu layanan infrastruktur di 

Kabupaten Blitar.  

Sampel dalam penelitian ini nantinya akan diukur dengan rumus 

Cohran karena penelitian ini termasuk non-probability dengan jumlah 

populasi yang tidak diketahui. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 

98% dan margin of error 5%,  jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 543 

responden. yang kemudian dibulatkan menjadi  responden. Berikut adalah 

rincian perhitungan dengan rumus Cohran : 

𝑛 = (𝑍^2  𝑝 (1 − 𝑝))/𝑒^2  

𝑛 = (〖2,33〗^2   x 0,5 (1 − 0,5))/〖0,05〗^2  

𝑛 =  543 
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Keterangan : 

n = jumlah sampel 

Z = skor z pada tingkat kepercayaan 98% = 2,33 

P = proporsi sampel 0,5 

e = margin of error 5% 

Mengingat terdapat 20 desa lokasi survei, 543 sample tersebut pada 

masing-masing desa kemudian ditentukan sebanyak 27,15 dan dibulatkan 

menjadi 30 responden. Jadi, total responden yang menjadi sample survei ini 

adalah 600 responden.  

3.4 Uji Instrumen  

3.4.1 Uji Validitas 

 Instrumen penelitian yang akan digunakan harus memenuhi syarat 

kualitas pengumpulan data, yaitu valid dan realibel (Sugiyono, 2013). Validitas 

dalam penelitian adalah keabsahan data pada objek penelitian yang nantinya 

dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Uji validitas diperlukan untuk 

melihat seberapa jauh definisi konseptual dan operasional terhubung 

sehingga semakin besar kecocokan yang didapat, maka akan semakin tinggi 

validitasnya (Neuman, 2014). Hasil penelitian dapat dikatakan valid bila data 

yang terkumpul memiliki nilai yang sama dengan data yang sesungguhnya 

pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2013).  

Uji validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

konstruk. Uji validitas akan dilakukan pada sampel dari populasi yang diambil 

sebanyak 30 sampel. Validitas konstruk merupakan pengukuran validitas 

yang menggunakan berbagai indikator dengan dua subtipe, yaitu seberapa 

baik indikator dapat saling terhubung atau indikator menjadi tidak saling 

berpengaruh satu sama lain (Neuman, 2014). Uji validitas instrumen 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing indikator dengan 

total variabel yang dihitung menggunakan korelasi koefisin Pearson Product 

Moment (PPM). Rumus korelasi Pearson Product Moment (PPM) akan 

dijabarkan sebagai berikut: 
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r = (N(∑▒〖XY)

− (∑▒〖X∑▒〖Y)〗〗〗)

/  

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

X = Skor item 

Y = Jumlah total 

N = Jumlah responden 

 Kriteria pengujian dapat dikatakan valid, bila nilai korelasi hitung 

(rhitung) ≥ korelasi tabel (rtabel ) sehingga dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data. Masing-masing skor dari item pernyataan akan dilampirkan 

dalam tabel berikut: 

Table 1: Correlations Pearson Product Moment 

 x1 x2 x3 x4 x5 sum 

x1 Pearson Correlation 1 .858** .371* .567** .125 .821** 

Sig. (2-tailed)  .000 .044 .001 .512 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

x2 Pearson Correlation .858** 1 .297 .661** .156 .828** 

Sig. (2-tailed) .000  .111 .000 .411 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

x3 Pearson Correlation .371* .297 1 .309 .208 .596** 

Sig. (2-tailed) .044 .111  .097 .269 .001 

N 30 30 30 30 30 30 

x4 Pearson Correlation .567** .661** .309 1 .280 .782** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .097  .134 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

x5 Pearson Correlation .125 .156 .208 .280 1 .528** 

Sig. (2-tailed) .512 .411 .269 .134  .003 

N 30 30 30 30 30 30 

sum Pearson Correlation .821** .828** .596** .782** .528** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .003  

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

   −− )]()][([ 2222 YYNXXN
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Sumber: Data pilot study diolah dengan SPSS 25 

 
R tabel:  0.3494 (5%) 

Hasil uji validitas instrumen menggunakan SPSS 25 tersebut 

menunjukkan bahwa nilai signifikasi pada x1, x2, x3, x4, x5 lebih besar 

daripada R tabel, yaitu 0,3494. Hal ini dapat dikatakan bahwa instrumen 

tersebut valid.  

3.4.3 Uji Reliabilitas 

 Realibitas berarti dapat diandalkan dan konsisten (Neuman, 2014). 

Sugiyono (2013) menambahkan reliabilitas merupakan sifat yang harus 

dimiliki instrumen dengan hasil data diharapkan dapat bersifat bersifat stabil 

dan konsisten. Data yang ditampilkan dapat dinyatakan reliabel apabila 

indikator yang diteliti dengan perangkat ukur yang sama akan menghasilkan 

data yang sama, meskipun sudah digunakan lebih dari satu kali (Priyono, 

2016). Reliabel pada pendekatan kuantitatif memiliki sifat yang pasti, tidak 

berubah-ubah, dan dapat digunakan seterusnya (Neuman, 2014).  

 Metode pengukuran realibilitas yang akan digunakan adalah internal 

consistency. Metode pengujian reliabilitas internal consistency dilakukan 

dengan melakukan percobaan instrumen cukup sekali saja, kemudian hasil 

data yang keluar akan dianalisi dengan teknik tertentu untuk melihat prediksi 

reliabilitas instrumen (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini akan digunakan 

rumus Alpha Conbrach. Alpha Conbrach dipilih karena instrumen yang 

digunakan berupa kuesioner dengan menggunakan ukuran skala likert. 

Berikut adalah rumus koefisien Alpha Cronbach yang digunakan: 

)1)(
1

(
2

2

S

S

k

k
a i

−
−

=
 

Keterangan : 

a = koefisiien reliabilitas 

k = banyaknya butir pertanyaan 
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Si2  = total varians butir 

S2 = varians total 

Berikut adalah 5 kriteria yang harus dipenuhi ketika uji reliabilitas : 

- Nilai Alpha Cronbach 0,00 s.d 0,20 : kurang reliabel 

- Nilai Alpha Cronbach 0,21 s.d 0,40 : agak reliabel 

- Nilai Alpha Cronbach 0,41 s.d 0,60 : cukup reliabel 

- Nilai Alpha Cronbach 0,61 s.d 0,80 : reliabel 

- Nilai Alpha Cronbach 0,81 s.d 1,00 : sangat reliabel 

 
Table 2: Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

V1 11.03 1.895 .696 .721 

V2 11.07 2.133 .748 .703 

V3 10.67 2.713 .585 .769 

V4 10.83 2.351 .651 .738 

V5 10.53 2.671 .321 .839 

Sumber: Data uji instrumen IKLI 2021 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa nilai Alpha 

Cronbach lebih dari 0,61 yang artinya reliable.  

3.5 Operasionalisasi Variabel  

Pengukuran terhadap Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) 

didasarkan pada sejumlah indikator yaitu (1) ketersediaan fisik (availability) 

(2) kualitas fisik (quality) (3) kesesuaian (appropriateness) (4) efektivitas 

pemanfaatan (utility) (5) kontribusi terhadap perekonomian. Indikator ini 

yang akan ditanyakan pada masyarakat guna menggali persepsi masyarakat 

Kabupaten Blitar mengenai setiap jenis layanan infrastruktur yang 

diterimanya. Adapun jenis infrastruktur yang dimaksudkan adalah jalan, 

jembatan, transportasi darat, irigasi pertanian, infratruktur air bersih, dan  

perumahan. Beberapa indikator pada jenis infrastruktur ini selanjutnya 

dikembangkan ke dalam butir-butir pernyataan dalam kuesioner. Secara 
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operasional, indikator kepuasan masyarakat akan layanan infrastruktur yang 

akan dianalisa didefinisikan sebagai berikut : 

 

Table 3: Ruang lingkup dan indikator kajian Ikli 

No Jenis Infrastruktur Indikator 

1 jalan Ketersediaan fisik jalan raya 
Kualitas fisik jalan raya 
Kesesuaian jalan raya  
Tingkat pemanfaatan infrastruktur jalan raya 
Kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja 
Kontribusi terhadap peningkatan perekonomian 

2 jembatan Ketersediaan fisik jembatan 
Kualitas fisik jembatan 
Kesesuaian jembatan 
Tingkat pemanfaatan infrastruktur jembatan 
Kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja 
Kontribusi terhadap peningkatan perekonomian 

3 transportasi darat Ketersediaan fisik transportasi darat 
Kualitas fisik transportasi darat 
Kesesuaian transportasi darat  
Tingkat pemanfaatan infrastruktur transportasi darat 
Kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja 
Kontribusi terhadap peningkatan perekonomian 

4 irigasi pertanian Ketersediaan fisik irigasi pertanian 
Kualitas fisik irigasi pertanian 
Kesesuaian irigasi pertanian  
Tingkat pemanfaatan infrastruktur irigasi pertanian 
Kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja 
Kontribusi terhadap peningkatan perekonomian 

5 infratruktur air bersih Ketersediaan fisik infrastruktur air bersih 
Kualitas fisik infrastruktur air bersih 
Kesesuaian infrastruktur air bersih 
Tingkat pemanfaatan infrastruktur air bersih 
Kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja 
Kontribusi terhadap peningkatan perekonomian 

6 perumahan Ketersediaan fisik perumahan 
Kualitas fisik perumahan 
Kesesuaian perumahan 
Tingkat pemanfaatan infrastruktur perumahan 
Kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja 
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Kontribusi terhadap peningkatan perekonomian 

Sumber: Data instrumen survei IKLI 2021 

 

3.6 Analisis dan Pengolahan Data 

Analisa data untuk pengolahan data hasil penelitian dilakukan dengan 

menggunakan statistik deskriptif (analisa univariat). Penilaian terhadap 

berbagai keadaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan 

dan metode serta teknis analisa yang dapat dipertanggung jawabkan baik 

secara ilmiah maupun secara praktis.  

Pada tiap instrumen, akan dinilai dengan menggunakan skala Likert 1-

4. Selanjutnya, nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata 

tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei 

kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap 

unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan 

dengan rumus, sebagai berikut:  

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 ≔
Jumlah bobot

Jumlah unsur
 

Sedangkan untuk menilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 

(IKLI) dihitung dengan menggunakan  

IKLI ≔
Total nilai persepsi per unsur

Total unsur yang terisi
 𝑥 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 

Data yang telah diolah selanjutnya diberikan penilaian berdasarkan 

perolehan skor pada masing-masing unsur sebagaimana berikut:  
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Table 4: Nilai interval dan konversi mutu skor IKLI 2021 

 

Sumber: Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 

3.7 Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan 

        Kajian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 45 hari kalender, yakni 

dibulan 14 Oktober 2021 – 05 Desember 2021. Adapun jadwal pelaksanaan 

kegiatan penelitian tentang ‘Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan 

Infrastruktur Kabupaten Blitar’ adalah sebagaimana berikut; 

Table 5: Jadwal Pelaksanaan Survei IKLI 2021 

No Kegiatan Oktober 
(minggu 

ke) 

Nopember 
(minggu ke) 

Des 
(ke) 

2 3 4 1 2 3 4 5 1 

1 
Penyiapan administrasi 
Kegiatan 

  
                

2 
Konsultasi Metode 
Kajian/Kegiatan dan Laporan 
Awal 

  
                

3 

Pengumpulan Data (dokumen 
yang akan dikaji) maupun 
wawancara mendalam/focused 
group discussion 

  

                

4 Pengolahan dan analisis Data   
                

5 
Penulisan Laporan 
Pendahuluan 
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6 Paparan Laporan Pendahuluan   
               

7 
Penggalian data dan informasi 
terkait penelitian ke lapangan 

  
                

8 Analisis dan Pembahasan   
                

9 Penulisan Draft Laporan Akhir   
                

10 Paparan Laporan Akhir   
                

11 
Penyempurnaan Draft Laporan 
Akhir menjadi Laporan Akhir 

  
                

12 
Seminar/paparan Laporan 
Akhir 

  
              

13 
Penyerahan Laporan 
Keseluruhan 

  
              

 

Sumber: Data Olah IKLI 2021  
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BAB IV 

HASIL SURVEI IKLI  

4.1 Gambaran Umum  

4.1.1 Kondisi Wilayah Kabupaten Blitar 

Kabupaten Blitar merupakan kabupaten yang terletak di Pulau Jawa 

Bagian Timur. Kabupaten Blitar berada di pesisir Samudra Indonesia. Luas 

wilayah administrasi Kabupaten Blitar 1.588,79 km2 kilometer persegi atau 

158.879 ha, sedangkan berdasarkan perhitungan planimetris adalah 1.753,44 

km2 atau 175.344 ha. Berikut merupakan batas wilayah administratif 

Kabupaten Blitar :  

• Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Kediri,  

• Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Malang,  

• Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia,  

• Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung,  

• Dan ditengah Wilayah Kabupaten Blitar berbatasan dengan Kota Blitar.  

 Secara administrasi wilayah perencanaan terdiri atas seluruh wilayah 

yang termasuk dalam Kabupaten Blitar terdiri dari 22 Kecamatan, 28 

kelurahan 220 desa dan 666 dusun. 

Keberadaan Sungai Brantas membagi wilayah Kabupaten Blitar 

menjadi dua wilayah yaitu wilayah Kabupaten Blitar Bagian Utara dan Wilayah 

Kabupaten Blitar Bagian Selatan.  

• Bagian Utara : Merupakan dataran rendah dan dataran tinggi dengan 

ketinggian antara 105 – 349 Meter dari permukaan air laut, dan 

keberadaanya dekat dengan Gunung Kelud yang merupakan gunung 

berapi yang masih aktif membuat struktur tanahnya lebih subur dan 

banyak dilalui sungai. Meliputi Kecamatan: Kanigoro, Talun, Selopuro, 

Kesamben, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok, Sanankulon, 

Ponggok, Srengat, Wonodadi dan Udanawu.  
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• Bagian Selatan : Merupakan dataran rendah dan dataran tinggi dengan 

ketinggian antara 150 – 420 meter dari permukaan air laut. Sebagian 

wilayahnya merupakan daerah pesisir, dan pegunungan berbatu 

membuat struktur tanah yang kurang subur bila dibandingkan dengan 

Blitar bagian utara. Meliputi Kecamatan : Bakung, Wonotirto, 

Panggungrejo, Wates, Binangun, Sutojayan dan Kademangan.  

 

Hamparan wilayah Kabupaten Blitar merupakan daerah dengan 

ketinggian rata-rata + 100 meter di atas permukaan air laut, dengan distribusi 

wilayah menurut ketinggian yaitu :  

• 36,4 % kecamatan berada pada ketinggian antara 100 – < 200 meter 

dpl  

• 36,4 % kecamatan berada pada ketinggian antara 200 – < 300 meter 

dpl  

• 27,2 % kecamatan berada pada ketinggian antara > 300 meter dpl  
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Figure 1: Peta wilayah Kabupaten Blitar 

 

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Blitar 

4.1.2 Demografi  

Jumlah penduduk Kabupaten Blitar berdasarkan hasil sensus 

penduduk 2020 adalah sebanyak 1.223.745 jiwa (1.223,75 ribu). Jumlah 

penduduk paling banyak berada di Kecamatan Ponggok yaitu 108,17 (ribu). 

Untuk tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar secara keseluruhan 

mencapai 770 jiwa/km2. Angka kepadatan penduduk tertinggi terjadi di 

Kecamatan Sanankulon dengan angka kepadatan mencapai 1.726 jiwa/km2. 

Kecamatan Sanankulon memiliki jumlah penduduk sebanyak 57.530 (ribu) 

jiwa, dengan luas wilayah seluas 33,33 km2. Luas wilayah Kecamatan 

Sanankulon termasuk sangat kecil dibandingkan luas wilayah lainnya, hal ini 

membuat angka kepadatan penduduknya memiliki angka yang tinggi. Karena 

jumlah penduduk di Kecamatan Sanankulon yang tergolong cukup tinggi. 
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Selanjutnya terkait dengan jumlah penduduk Kabupaten Blitar 

berdasarkan jenis kelamin, dari total keseluruhan sebanyak 1.223,745 jiwa 

penduduk, terdiri dari 616.511 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 607.234 

jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Blitar 

berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk laki-laki terhadap 

penduduk perempuan sebesar 101,53. Jumlah penduduk laki-laki pada usia 

35-39 tahun sebanyak 47.265 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan 

pada usia tersebut mencapai 47.334 jiwa. Jika dilihat, bentuk piramida di atas, 

cenderung mengerucut pada puncak, mulai kelompok umur 70 tahun ke atas, 

jika dibandingkan dengan dasar yang lebih lebar, yaitu umur 0 hingga 4 tahun. 

jumlah penduduk konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya 

dengan laju pertumbuhan yang menurun dari tahun 2016 sampai 2019 dan 

naik drastis di tahun 2020. Tahun 2020 terjadi laju pertumbuhan penduduk 

sebesar 0,89%, dan tergolong sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan karena metode penghitungan yang digunakan 

berbeda, dimana tahun 2020 dilaksanakan sensus penduduk oleh Badan Pusat 

Statistik sedangkan empat tahun sebelumnya data diperoleh dari data Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

4.1.3 Sosial Ekonomi Kabupaten Blitar 

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur 

perekonomian suatu wilayah, yang mana jika dilihat dari data PDRB pada di 

atas, 4 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Blitar adalah pertanian, 

kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 7.371.064.880.000 dengan presentase 

sebesar 29%. Terbesar kedua adalah sektor pedagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepedah motor sebesar Rp. 4.861.808.120.000 dengan 

presentase 19%. Sektor industri sebesar Rp. 3.612.440.960.000 dengan 

presentase 14% dan sektor konstruksi sebesar Rp. 2.474.397.990.000 dengan 

presentase 10%. 
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Figure 2: Sektor ekonomi di Blitar 

 

Sumber: BPS 2021 

Sebagaimana  PDRB atas dasar harga konstan, 4 sektor terbesar PDRB 

atas dasar harga berlaku Kabupaten Blitar adalah pertanian, kehutanan, dan 

perikanan sebesar Rp. 11.764.943.800.000, sektor pedagangan besar dan 

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 6.772.510.940.000, 

sektor industri sebesar Rp. 5.059.735.470.000 dan sektor konstruksi sebesar 

Rp. 3.387.267.510.000. Terdapat 3 sektor yang dijadikan Indikator Kineja 

Daerah dimana ketiganya merupakan 3 sektor terbesar di Kabupaten Blitar, 

yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pedagangan besar dan 

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor industri. Sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan harus menjadi perhatian utama, dimana 

mayoritas penduduk bermata pencaharian pada sektor ini, sehingga 

pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan akan 

meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2019 naik dari 5,1 

di tahun 2018 menjadi 5,12 namun tahun 2020 karena adanya pandemik, 

pertumbuhan ekonomi turun menjadi -2,29 dan secara nasional turut 
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mengalami penurunan. Pertumbuhan ini berada di atas pertumbuhan nasional 

yang sebesar 5,02 namun masih di bawah Jawa Timur sebesar 5,52. Akan 

tetapi jika dibandingkan dengan 3 besar sektor penyumbang PDRB, 

pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada sektor komunikasi dan 

informatika dengan pertumbuhan mencapai 9,11. Dari 3 besar sektor 

penyumbang PDRB, pertumbuhan sektor industri menjadi pertumbuhan ke 3 

dengan pertumbuhan 7,78, Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan sebesar 1,62. Sedangkan pertumbuhan sektor Perdagangan Besar 

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,29. 

4.1.4 Layanan Infrastruktur 

 Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pekerjaan Umum 

Dan Penataan Ruang telah menetapkan beberapa indikator pembangunan 

yang menekankan pada layanan infrastruktur. Berdasarkan data dari Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, persentase cakupan kelayakan 

infrastruktur berupa jalan, air minum, irigasi, dan sanitasi di Kabupaten Blitar 

sudah baik. Tahun 2017 persentase berada pada angka 78,83%, kemudian 

meningkat menjadi 79,94% setahun berikutnya dan di angka 80,01% pada 

tahun 2019 selanjutnya kokoh di angka 83,76% pada tahun 2020. 

Namun, dengan rata-rata pertumbuhan yang hanya 0.75% pertahun 

tentu akan sedikit menghambat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan 

termasuk vital untuk mendukung arus barang dan jasa, begitupun irigasi yang 

memiliki peran dalam mendukung produksi. Jika perkembangan 

pembangunan pada infrastrukturinfrastruktur 

tersebut tidak optimal, maka pertumbuhan ekonomi secara umum 

tentu tidak akan signifikan dan tentunya atmosfir perekonomian secara “riil” 

di Kabupaten Blitar akan tetap pada level yang sama selama periode kedepan. 

Adapun air minum dan sanitasi memang tidak secara langsung memberikan 

efek terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dukungan kualitas lingkungan 

yang sehat dapat memberikan dampak terhadap kondusifitas lingkungan yang 
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baik dan ini secara tidak langsung dapat menjadi daya tarik investasi 

tersendiri untuk Kabupaten Blitar di masa yang akan datang. 

Kondisi jalan baik di Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan yang 

konsisten. Dengan rata-rata kenaikan 4,30% per tahun, kondisi jalan baik di 

Kabupaten Blitar melesat dari 977,92 Km di tahun 2016 menjadi 1109,47 km 

di tahun 2019, Serta mengalami kenaikan menjadi 1281,98 di tahun 2020. 

Kondisi ini tentu sangat positif baik dilihat dari sisi ekonomi maupun 

keamanan. Kondisi jalan yang baik menjamin arus barang dan jasa yang lancar 

serta mengurangi resiko kecelakaan. Meskipun demikian, dengan melihat 

ekonomi Kabupaten Blitar yang belum menunjukkan peningkatan gairah yang 

signifikan, nampaknya kedepan perlu ada peningkatan panjang jalan dalam 

kondisi baik yang jika perlu di atas kenaikan rata-rata pertahun. 

Figure 3: Gambar 2: Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Blitar 

 

Sumber: RTRW Kabupaten Blitar  

4.2. Hasil Survei IKLI 2021 Kabupaten Blitar 

4.2.1 Demografi responden 

Survei Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten 

Blitar 2021 ini dilakukan di 20 desa yang tersebar di 10 kecamatan di 

Kabupaten Blitar. Total responden yang terlibat dalam survei ini sebanyak 598 

dengan persebaran sesuai dengan kesediaan responden di lapangan.  Adapun 
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lokasi survei dalam kegiatan penelitian IKLI ini dapat dilihat pada table 

berikut:  

 

Table 6: Lokasi Survei IKLI 2021 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Babadan 30 5.0 5.0 5.0 

Binangun 30 5.0 5.0 10.0 

Jabung 30 5.0 5.0 15.1 

Jimbe 31 5.2 5.2 20.2 

Kademangan 30 5.0 5.0 25.3 

Kandangan 30 5.0 5.0 30.3 

Kanigoro 31 5.2 5.2 35.5 

Karangrejo 21 3.5 3.5 39.0 

Kedungwungu 30 5.0 5.0 44.0 

Mojorejo 30 5.0 5.0 49.0 

Sanankulon 29 4.8 4.8 53.8 

Sawentar 28 4.7 4.7 58.5 

Sidodadi 29 4.8 4.8 63.4 

Srengat 30 5.0 5.0 68.4 

Sumberboto 30 5.0 5.0 73.4 

Talun 31 5.2 5.2 78.6 

Tuliskriyo 30 5.0 5.0 83.6 

Wates 38 6.4 6.4 90.0 

Wlingi 30 5.0 5.0 95.0 

Wonotirto 30 5.0 5.0 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 

Berdasarkan kategori jenis kelamin responden, sebanyak 74,9 persen 

terdiri dari laki-laki dan 25,1 persen merupakan responden perempuan. 

Sedangkan dari sisi usia, rata-rata responden dalam survei IKLI ini adalah 45,8 

tahun.  
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Table 7: Statistics jenis kelamin dan usia respoden 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Laki 448 74.9 74.9 74.9 

Perempuan 150 25.1 25.1 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Usia   

N Valid 598 

Missing 0 

Mean 45.58 

Median 46.00 

Mode 46 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 

Pada kategori Pendidikan responden, Sebagian besar responden 

berlatar belakang Pendidikan dari Sekolah Menengah Atas (SMA/Aliyah), 

yaitu sebesar 37,8 persen. Selanjutnya sebanyak 22,6 persen responden 

menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), 17,6 persen 

tamat Sekolah Dasar (SD/MI), dan 12 persen menamatkan sarjana Strata satu. 

Sedangkan kurang lebih 9 persen responden sisanya menempuh Pendidikan 

SMK dan Tidak Tamat SD.  

Table 8: Pendidikan Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sekolah Dasar (SD/MI) 105 17.6 17.6 17.6 

Sekolah Kejuruan (SMK) 28 4.7 4.7 22.2 

Sekolah Menengah Atas 

(SMA/Aliyah) 

226 37.8 37.8 60.0 

Sekolah Menengah Pertama 

(SMP/MTs) 

135 22.6 22.6 82.6 

Strata 1 72 12.0 12.0 94.6 

Strata 2 3 .5 .5 95.2 

Tidak Tamat SD (TTSD) 29 4.8 4.8 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
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Pekerjaan responden dalam penelitian ini bermacam-macam. Sebagian 

besar responden bekerja sebagai petani dan peternak, yakni 32,1 persen. 

Persentase tersebut terdiri dari  Buruh dan pekerja pertanian & peternakan 

(7,2%), petani (20,7%), dan peternak (4,2%). Sebanyak 13 persen bekerja 

sebagai pedagang, baik pedagang besar dan kecil. Data pekerjaan responden 

juga menyebutkan, sebanyak 10 persen bekerja sebagai ibu rumah tangga. 

Selain itu, jenis pekerjaan responden bervariasi dengan detil sebagaimana 

berikut:  

Table 9: Pekerjaan responden 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Agen tenaga kerja dan kontraktor buruh 1 .2 .2 .2 

Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat 1 .2 .2 .3 

Buruh dan pekerja pertanian & peternakan 43 7.2 7.2 7.5 

Cuci motor 2 .3 .3 7.9 

Ibu Rumah Tangga 60 10.0 10.0 17.9 

Ibu Rumah Tangga/Mantan TKW 1 .2 .2 18.1 

Karyawan BUMN 1 .2 .2 18.2 

Karyawan Swasta 31 5.2 5.2 23.4 

Kasi Kesejahteraan 1 .2 .2 23.6 

Kasi Pemerintahan 1 .2 .2 23.7 

Kebersihan Desa 1 .2 .2 23.9 

Kepala Desa/Kelurahan/Ketua Adat 9 1.5 1.5 25.4 

Ketua RT 14 2.3 2.3 27.8 

Ketua RW 1 .2 .2 27.9 

Koordinator Lingkungan Kelurahan 1 .2 .2 28.1 

Kuli bangunan 12 2.0 2.0 30.1 

kurir dan pengantar paket 1 .2 .2 30.3 

Mahasiswa 12 2.0 2.0 32.3 

Mantan Kades 1 .2 .2 32.4 

Montir Bengkel 2 .3 .3 32.8 

pedagang 1 .2 .2 32.9 

Pedagang 20 3.3 3.3 36.3 
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Pedagang kaki lima dan keliling 23 3.8 3.8 40.1 

Pedagang Online 1 .2 .2 40.3 

Pedagang Toko Besar 32 5.4 5.4 45.7 

Pegawai BUMN 1 .2 .2 45.8 

Pelajar 10 1.7 1.7 47.5 

Pelajar Mahasiswi 1 .2 .2 47.7 

Pelayan toko 7 1.2 1.2 48.8 

Pemancing 4 .7 .7 49.5 

Pembantu Rumah Tangga 2 .3 .3 49.8 

Pemilik Kedai Kopi 1 .2 .2 50.0 

Pemilik Salon 1 .2 .2 50.2 

Pemilik Warkop 1 .2 .2 50.3 

Penambang dan Penggali 1 .2 .2 50.5 

Pengajar 30 5.0 5.0 55.5 

Pengusaha warung makan 1 .2 .2 55.7 

penjual alat elektronik 1 .2 .2 55.9 

Pensiunan 1 .2 .2 56.0 

Pensiunan Pabrik 1 .2 .2 56.2 

Pensiunan Pemerintah Daerah 1 .2 .2 56.4 

Pensiunan Pengajar 2 .3 .3 56.7 

Pensiunan PNS 3 .5 .5 57.2 

Pensiunan Tentara 1 .2 .2 57.4 

Pensiunan TNI 2 .3 .3 57.7 

Perangkat Desa 6 1.0 1.0 58.7 

Perangkat Kelurahan 1 .2 .2 58.9 

Petani 124 20.7 20.7 79.6 

Peternak 25 4.2 4.2 83.8 

PNS 16 2.7 2.7 86.5 

Rental VCD 1 .2 .2 86.6 

Reparasi Elektronik 1 .2 .2 86.8 

RT & BKD Kelurahan 1 .2 .2 87.0 

Sekretaris Desa 4 .7 .7 87.6 

Serabutan/buruh kasar 5 .8 .8 88.5 

Sopir Truk 2 .3 .3 88.8 

Staf Perangkat Desa 3 .5 .5 89.3 

Staf SD Wates 1 .2 .2 89.5 

Supir 4 .7 .7 90.1 



32 
 

Teknisi Bengkel 4 .7 .7 90.8 

Tidak bekerja 8 1.3 1.3 92.1 

Tidak Bekerja 2 .3 .3 92.5 

Tidak/Belum Bekerja 6 1.0 1.0 93.5 

TNI dan Polisi 1 .2 .2 93.6 

Tukang bangunan 10 1.7 1.7 95.3 

Tukang batu 2 .3 .3 95.7 

Tukang kayu 4 .7 .7 96.3 

Tukang las 3 .5 .5 96.8 

Usaha Bengkel 6 1.0 1.0 97.8 

usaha laundry 1 .2 .2 98.0 

Usaha Transportasi 1 .2 .2 98.2 

Wiraswasta 11 1.8 1.8 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 

4.2.2 Kondisi Infrastruktur Responden 

Sebelum pada hasil Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) 

Kabupaten Blitar, terlebih dulu dijelaskan mengenai kondisi beberapa 

infrastruktur dasar yang dinyatakan oleh responden. Pada instrument survey, 

responden diberikan pertanyaan tertutup dengan pilihan ada atau tidak 

adanya infrastruktur di lingkungan tinggal mereka. Beberapa insfrastruktur 

yang ditanyakan adalah aliran listrik, pengelolaan air minum, sanitasi, irigasi, 

dan akses pada transportasi darat.  

Data di lapangan menyebutkan, air bersih di lingkungan masyarakat 

didapatkan melalui sambungan pipa PDAM atau swadaya masyarakat, sumur 

atau bor, sambungan mandiri, dan penggunaan air sungai. Sebanyak 82,4 

persen responden mengaku telah mendapatkan air bersih melalui sambungan 

pipa PDAM ataupun pipa yang dikelola secara swadaya oleh pemerintah desa. 

Sedangkan 17,6 persen mengaku tidak menggunakan saluran pipa untuk 

mendapatkan akses air bersih. Sebanyak 86,6 persen responden juga mengaku 

menggunakan sumber air berupa sumur gali atau sumur bor. Sebagian besar 

responden tidak memiliki tandon air sebagai penyimpanan. Hal ini diakui oleh 
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66,9 persen responden dan 33,1 persen sisanya telah memiliki tandon air di 

rumahnya.  

Table 10: Jumlah penggunaan PDAM, tandon, sumur responden 

PDAM 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 493 82.4 82.4 82.4 

Ya 105 17.6 17.6 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Tandon 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 400 66.9 66.9 66.9 

Ya 198 33.1 33.1 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumur_atau_bor 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 80 13.4 13.4 13.4 

Ya 518 86.6 86.6 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 

Selain itu, responden juga menggunakan sambungan pipa secara 

mandiri. Hal ini diakui oleh 25,4 persen responden. Sedangkan Sebagian 

besar lainnya, yakni 74,6 persen mengaku tidak menggunakan sambungan 

pipa secara mandiri. Upaya untuk mendapatkan akses terhadap air bersih 

juga didapatkan melalui sumber mata air sungai oleh 22,1 persen responden.  

Table 11: Penggunaan sambungan pipa mandiri dan aliran sungai 

Sambungan_pipa_mandiri 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 446 74.6 74.6 74.6 

Ya 152 25.4 25.4 100.0 

Total 598 100.0 100.0  
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Aliran_sungai 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 466 77.9 77.9 77.9 

Ya 132 22.1 22.1 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 

Dalam hal sanitasi, Sebagian besar responden mengaku telah memiliki 

saluran sanitasi untuk limbah di rumah. Hal ini dinyatakan oleh 51,3 persen 

responden. Sedangkan 48,7 persen lainnya mengaku tidak memiliki saluran 

sanitasi untuk limbah di rumah.  Selain itu, Sebagian besar responden 

mengaku mereka tidak memiliki sarana pengolahan limbah rumah tangga. Hal 

ini tampak dari pernyataan 68,6 persen responden. Pada aspek ketersediaan 

jaringan listrik, hampir seluruh responden mengatakan bahwa rumah mereka 

telah teraliri listrik dari PLN. Pengakuan ini dinyatakan oleh 99,7 persen 

responden.  

 
Table 12: Saluran limbah dan pengolahan limbah di wilayah survei 

Saluran_limbah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 291 48.7 48.7 48.7 

Ya 307 51.3 51.3 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Pengolahan_limbah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 410 68.6 68.6 68.6 

Ya 188 31.4 31.4 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

PLN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 2 .3 .3 .3 
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Ya 596 99.7 99.7 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 
 Pada bagian akses irigasi, mayoritas responden mengatakan bahwa 

mereka telah memiliki akses terhadap irigasi di lingkungan tinggal. Hal ini 

dinyatakan oleh 53,2 persen responden di wilayah survei. Sedangkan 46,8 

persen lainnya menyatakan tidak memiliki akses terhadap irigasi secara baik. 

Selain itu, beberapa data tentang ketersediana irigasi primer, sekunder, dan 

terisier di wilayah survei ini dapat dilihat pada tabel berikut:  

Table 13: Akses irigasi di wilayah survei 

Akses_irigasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 280 46.8 46.8 46.8 

Ya 318 53.2 53.2 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Lokasi Survei 
Jenis Irigasi 

Primer Sekunder Terisier 

Wlingi ada ada ada 

Sanankulon tidak ada ada 

Tuliskriyo tidak ada ada 

Kanigoro tidak ada ada 

Babadan ada ada ada 

Talun tidak ada ada 

Binangun tidak tidak tidak 

Jabung tidak ada ada 

Kedungwungu ada ada ada 

Srengat tidak tidak ada 

Kandangan ada ada ada 

Kademangan ada ada ada 

Sidodadi ada ada ada 

Jimbe ada ada ada 

Sumberboto tidak tidak tidak 

Wonotirto tidak tidak tidak 

Wates ada ada ada 

Mojorejo ada ada ada 

Sawentar ada ada ada 

Karangrejo ada ada ada 



36 
 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 
  

Pada ketersediaan infrastruktur transportasi darat, data di lapangan 

menunjukkan perbedaan pengalaman responden dalam mendapatkan akses 

sarana transportasi darat. Terkait akses pada bus, kereta, dan angkot, 

Sebagian besar responden menjawab mereka tidak memiliki akses yang layak. 

Sebanyak 47,2 responden menyatakan mereka dapat dengan mudah 

mendapatkan akses terhadap bus, sedangkan 52,8 persen sisanya mengaku 

tidak. Ketersediaan akses pada kereta api dan angkutan umum dalam kota 

(angkot) juga dinyatakan tidak mudah oleh responden, yakni masing-masing 

sebesar 94,5 persen dan 85,8 persen.  

Akses terhadap transportasi darat ini berkebalikan dengan pernyataan 

responden mengenai akses transportasi online. Sebanyak 59,2 persen 

responden menyatakan mereka dapat mengakses transportasi online secara 

mudah di lingkungan tinggalnya. Sedangkan 40,8 persen mengaku tidak ada.  

Table 14: Akses transportasi darat di wilayah survei 

Akses_bus 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 316 52.8 52.8 52.8 

Ya 282 47.2 47.2 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Akses_Kereta 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 565 94.5 94.5 94.5 

Ya 33 5.5 5.5 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Akses_angkot 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 513 85.8 85.8 85.8 

Ya 85 14.2 14.2 100.0 
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Total 598 100.0 100.0  

Akses_Transport_Online 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 244 40.8 40.8 40.8 

Ya 354 59.2 59.2 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

  

Selain itu, data tentang infrastruktur dasar di wilayah survei juga diperoleh 

melalui observasi lapang dan wawancara pada tokoh masyarakat di masing-

masing desa. Pada bidang ketersediaan infrastruktur jalan raya, data di 

lapangan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:  
Table 15: Kondisi jalan di desa wilayah survei 

Lokasi Survei 
Kondisi jalan 

aspal makadam baik penerangan trotoar rambu 

Wlingi Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada 

Sanankulon Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada Tidak Ya/ada 

Tuliskriyo Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada Tidak Ya/ada 

Kanigoro Ya/ada Ya/ada Ya/ada Tidak Tidak Tidak 

Babadan Ya/ada Ya/ada Tidak Ya/ada Ya/ada Ya/ada 

Talun Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada 

Binangun Ya/ada Ya/ada Tidak Ya/ada Ya/ada Ya/ada 

Jabung Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada Tidak 

Kedungwungu Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada Tidak Tidak 

Srengat Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada 

Kandangan Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada Tidak Ya/ada 

Kademangan Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada Ya/ada 

Sidodadi Ya/ada Ya/ada Tidak Ya/ada Tidak Ya/ada 

Jimbe Ya/ada Ya/ada Ya/ada Tidak Tidak Tidak 

Sumberboto Ya/ada Ya/ada Ya/ada Tidak Tidak Ya/ada 



38 
 

Wonotirto Ya/ada Ya/ada Tidak Ya/ada Tidak Tidak 

Wates Ya/ada Ya/ada Tidak Ya/ada Tidak Tidak 

Mojorejo Ya/ada Ya/ada Tidak Ya/ada Tidak Ya/ada 

Sawentar Ya/ada Ya/ada Tidak Tidak Ya/ada Ya/ada 

Karangrejo Ya/ada Ya/ada Tidak Ya/ada Tidak Tidak 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 

4.2.3 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) 2021 

Kajian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten 

Blitar merupakan upaya pengukuran secara komprehensif tentang tingkat 

kepuasan masyarakat. Data IKLI diperoleh dari hasil pengukuran pendapat 

masyarakat terhadap layanan infrastruktur di Kabupaten Blitar. Penilaian 

dilakukan terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikembangkan berdasarkan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing infrastruktur dimana SPM 

merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak 

diperoleh setiap warga negara secara minimal.  

Data Survei IKLI yang diperoleh di lapangan ini mendasarkan pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan 

survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Secara 

ringkas, hasil survei terhadap kualitas layanan infrastruktur di Kabupaten 

Blitar dapat dilihat sebagaimana table berikut:  

Table 16: Perolehan skor IKLI 2021 

No Jenis Layanan 

IKLI Kab Blitar 2021 

Skor Mutu Pelayanan Kinerja  

1 Jalan Raya 71,798 C Kurang Baik 

2 Jembatan 75,309 C Kurang Baik 

3 Transportasi Darat 63,319 D Tidak Baik 

4 Irigasi 74,473 C Kurang Baik 

5 Air Bersih 77,232 B Baik 

6 Perumahan 60,159 D Tidak Baik 

Nilai Rata-rata IKLI 2021 70,382 
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Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 

4.2.3.1 IKLI Jalan Raya 

Table 17: Penjelasan statistic deskriptif IKLI Jalan Raya 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Bagaimana pendapat Saudara tentang 

kondisi fisik infrastruktur jalan raya yang 

anda gunakan 

598 1 4 2.62 .809 

Bagaimana pemahaman Saudara tentang 

kualitas fisik layanan infrastruktur jalan 

raya yang anda gunakan 

598 1 4 2.57 .835 

Bagaimana pendapat Saudara tentang 

kesesuaian infrastruktur jalan raya 

dengan kebutuhan anda 

598 1 4 2.83 .764 

Bagaimana pendapat Saudara tentang 

tingkat pemanfaatan infrastruktur jalan 

raya 

598 1 4 3.02 .705 

Bagaimana pendapat Saudara tentang 

pengaruh infrastruktur jalan raya 

terhadap peningkatan perekonomian 

warga 

598 1 4 3.34 .654 

Valid N (listwise) 598     

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 

Pengukuran terhadap Indeks Kualits Layanan Infrastruktur (IKLI) jalan 

raya Kabupaten Blitar 2021 ini dilakukan pada 20 desa di 10 kecamatan 

dengan melibatkan 598 responden. Terdapat lima item pertanyaan yang 

diberikan pada responden; pendapat masyarakat tentang kondisi fisik 

infrastruktur jalan raya yang digunakan, kualitas fisik layanan infrastruktur 

jalan raya, kesesuaian infrastruktur jalan raya dengan kebutuhan masyarakat,  

tingkat pemanfaatan infrastruktur jalan raya, dan pengaruh infrastruktur 

jalan raya terhadap peningkatan perekonomian warga. Penilaian warga 



40 
 

diukur melalui skala likert (1-4) sesuai dengan item pertanyaan yang 

diberikan.  

Table 18: IKLI Jalan Raya 2021 

No Unsur Pelayanan 

IKLI Jalan Raya Tahun 2021 

Nilai Rata-
rata 

Kinerja Unsur 
Kepuasan 

Nilai Rata-Rata 
Tertimbang 

1 Ketersediaan Fisik 2,624 kurang 0,525 

2 Kualitas Fisik 2,574 Tidak berkualitas 0,515 

3 Kesesuaian 2,829 Kurang  0,566 

4 Tingkat Pemanfaatan 3,012 Kurang 0,602 

5 Kontribusi pada Ekonomi 3,321 Baik 0,664 

Jumlah NRR Tertimbang 2,872 

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jalan Raya 71,798 

Mutu Pelayanan C 

Kinerja Infrastruktur Jalan Raya Kurang Baik 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 
 Berdasarkan hasil survei di lapangan, Indeks Kepuasan Layanan 

Infrastruktur (IKLI) di bidang jalan raya masyarakat Kabupaten Blitar pada 

2021 ini tercatat mendapat skor 71,790. Skor tersebut menunjukkan mutu 

pelayanan pada infrastruktur jalan raya berada pada kategori C, atau penilaian 

masyarakat pada kinerja infrastruktur jalan raya adalah kurang baik.  

IKLI jalan raya dinilai berdasarkan unsur ketersediaan fisik jalan raya, 

kualitas fisik bangunan jalan, kesesuaian infrastruktur jalan dengan 

kebutuhan masyarakat, tingkat pemanfaatan bagi masyarakat, serta 

kontribusi adanya jalan raya terhadap perkembangan ekonomi warga. 

Berdasarkan data di lapangan, ketersediaan fisik jalan raya di Kabupaten 

Blitar memiliki nilai rata-rata 2,624. Nilai tersebut menunjukkan kinerja di 

unsur ini dinilai kurang oleh masyarakat. Pada aspek kualitas fisik jalan raya, 

rata-rata skor yang didapatkan adalah 2,574. Dengan angka tersebut, 

masyarakat merasa kualitas fisik infrastruktur jalan raya di Kabupaten Blitar 

tidak berkualitas. Pada aspek kesesuaian dan tingkat pemanfaatan jalan raya, 

masing-masing mendapatkan skor 2,829 dan 3,012. Angka tersebut 

menunjukkan masyarakat menilai kurang pada kesesuaian dan tingkat 

pemanfaatan jalan raya. Hanya unsur dampak jalan raya pada perekonomian 
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warga yang mendapat penilaian baik dari masyarakat. Skor pada unsur ini 

adalah 3,321.  

Untuk mengetahui detil dari jawaban responden, berikut data tentang 

tingkat persetujuan masyarakat pada ketersediaan fisik jalan raya di 

Kabupaten Blitar 2021: 

Table 19: tingkat persetujuan pada ketersediaan jalan raya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 37 6.2 6.2 6.2 

2 239 40.0 40.0 46.2 

3 234 39.1 39.1 85.3 

4 88 14.7 14.7 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

Item pertama pada IKLI jalan Raya adalah tentang pendapat 

masyarakat pada kondisi fisik infrastruktur di Kabupaten Blitar melalui skala 

Likert 1-4. Pernyataan masyarakat kemudian diagregat menjadi tidak baik (1), 

kurang baik (2), baik (3), dan sangat baik (4). Berdasarkan data survei, 

Sebanyak 40 persen masyarakat menilai kondisi fisik infrastruktur di 

Kabupaten Blitar kurang baik. Hampir sama dengan angka tersebut, 39,1 

persen masyarakat menilai kondisi fisik jalan raya sudah baik. Sedangkan 14,7 

persen menilai jalan raya sudah sangat baik, dan 6,2 persen lainnya menilai 

buruk atau tidak baik.  

 
Table 20: Respon pada kualitas fisik layanan infrastruktur jalan raya  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 51 8.5 8.5 8.5 

2 237 39.6 39.6 48.2 

3 226 37.8 37.8 86.0 

4 84 14.0 14.0 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 
Pada aspek kualitas fisik layanan infrastuktur jalan raya, mayoritas 

responden menjawab bahwa kualitasnya kurang baik. Hal ini dinyatakan oleh 
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39,6 responden. Sebanyak 37,8 persen lainnya menjawab sudah baik dan 14 

persen menyatakan kualitas infrastruktur sudah sangat baik. Namun, masih 

ada 8,5 persen responden menilai bahwa kualitas jalan raya yang dibangun 

masih buruk.  

Table 21: Respon pada kesesuaian infrastruktur jalan raya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 20 3.3 3.3 3.3 

2 174 29.1 29.1 32.4 

3 292 48.8 48.8 81.3 

4 112 18.7 18.7 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 

Saat ditanya tentang kesesuaian infrastruktur jalan raya dengan 

kebutuhan masyarakat, mayoritas responden menjawab bahwa jalan raya 

sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dijawab oleh hampir setengah 

responden, atau 48,8 persen. Sebagian besar lain, atau 29,1 persen responden 

menjawab masih kurang sesuai. Data ini juga menunjukkan terdapat 18,7 

persen responden yang menyatakan bahwa infrastruktur jalan raya sudah 

sangat sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, Sebagian kecil lain yaitu 

3,3 persen responden masih menilai bahwa infrastruktur jalan raya dianggap 

tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.  

Bagaimana pendapat Saudara tentang tingkat pemanfaatan 

infrastruktur jalan raya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 13 2.2 2.2 2.2 

2 103 17.2 17.2 19.4 

3 340 56.9 56.9 76.3 

4 142 23.7 23.7 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
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Pada item pertanyaan tentang tingkat pemanfaatan infrastruktur jalan 

raya, mayoritas responden menjawab pemanfaatannya sudah digunakan 

dengan baik. Hal ini dikatakan oleh 56,9 responden. Sebanyak 23,7 persen 

responden bahkan mengatakan bahwa infrastruktur jalan ini dinilai tingkat 

kemanfaatannya sudah sangat baik. Sebagian kecil lain, yaitu 17,2 persen dan 

2,2 persen responden mengatakan tingkat pemanfaatannya berturut-turut 

dinilai cukup baik dan tidak baik.  

Bagaimana pendapat Saudara tentang pengaruh infrastruktur 

jalan raya terhadap peningkatan perekonomian warga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 8 1.3 1.3 1.3 

2 37 6.2 6.2 7.5 

3 299 50.0 50.0 57.5 

4 254 42.5 42.5 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 

Pada item pertanyaan terakhir pada infrastruktur jalan raya, 

responden ditanya tentang infrastruktur jalan raya terhadap peningkatan 

perekonomian warga. Sebagian besar responden (50%) menjawab bahwa 

infrastruktur jalan raya dapat meningkatkan ekonomi warga dengan baik. 

Selain itu, 42,5 persen responden lain sangat optimis bahwa infrastruktur 

jalan raya sangat berpengaruh baik untuk meningkatkan ekonomi. Sedangkan 

6,2 persen dan 1,3 persen sisanya menganggap bahwa jalan raya yang ada di 

lingkungan mereka masih cukup berperan dan bahkan tidak berperan sama 

sekali dalam membantu perekonomian warga.  

Selain survei pada warga, hasil wawancara dan observasi di lapangan 

memberikan beberapa catatan pada wilayah survei berikut ini:  

Lokasi Survei Catatan Jalan Raya 

 

Wlingi 
Kondisi jalan raya baik, namun ada beberapa titik yang berlubang 
atau ada bekas tambal lubang. Kira-kira 80% kondisi baik 
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Sanankulon 
Jalan sebagian kecil berlubang. Masih ada yang belum diaspal atau 
berupa tanah kurang dari 1km 

 

Tuliskriyo 

Tidak dijumpai jalan berlubang. Jalan mulai padat sehingga 
dipertimbangkan butuh pelebaran meski belum pernah terjadi 
kemacetan 

 

Kanigoro  Sudah baik  

Babadan 

Jalanan banyak berlubang, Drainase jalan juga kurang baik, sehingga 
di beberapa titik ada genangan air, selain itu umur aspal juga sudah 
lama. 

 

Binangun 
Aspal 7134 meter, Makadam 4385 meter, Rabat 536 meter, tanah 
7295 meter 

 

Jabung 
aspal kurang lebih 3000 meter, jalan tanah dan makadam kurang 
lebih 2000 meter 

 

Kedungwungu Aspal 2000 meter, makadam 500 meter, tanah 500 meter  

Srengat 

Kondisi jalan 75% baik, sisanya berlubang kecil. Terdapat 4 titik PJU, 
namun penerangan jalan desa merata oleh swadaya masyarakat. 
Drainase sudah ada di beberapa jalan desa. Pembangunan drainase 
telah dianggarkan kembali tahun lalu, namun belum terealisasi.  

 

Kandangan 

Kondisi jalan yang baik hanya 25%. Sisanya berlubang. Aspal rusak 
sekitar 2 km dari sekitar 6 km. Drainase hanya terdapat di jalan 
utama desa (jalan alternatif provinsi). Rambu hanya ada di titik 
tertentu seperti depan sekolah. Drainase dalam proses perbaikan dan 
pembangunan kembali perbatasan desa.  

 

Kademangan 

Kondisi jalan rusak berat dan ringan hanya 30%. Hampir semua telah 
aspal dan cor. Jalan tanah/makadam hanya 500 meter. Kondisi 
drainase ada yang ambrol sekitar 2 km. Namun hampir semua jalan 
desa sudah ada drainase.  

 

Sidodadi Jalan rusak karena sering dilewati truk bermuatan pasir  

Jimbe Lapisan jalan berupa penetrasi atau tambal sulam  

Sumberboto 
Jalan sempit, banyak yang rusak, berlubang dan banyak genangan air 
sewaktu hujan 

 

Wonotirto 

Masih banyak jalan rusak berlubang dan hancur. Terutama yg 
merupakan jalan kabupaten. Jalan desa juga masih harus perlu 
perbaikan namun dana desa tidak mencukupi hanya 400 juta untuk 
infrastruktur. Sedangkan, jalan makadam masih banyak. 

 

Wates 

Notabene jalan desa yang aspal sudah mengelupas. Sekdes 
mengatakan kalau jalan aspal sudah berubah jadi makadam. Lampu 
jalan sudah memadai hasil swadaya masyarakat. 

 

Mojorejo 

Kondisi jalan banyak yang tidak layak, apalagi saat hujan banyak 
genangan dan diperparah dengan tekstur tanah berlempung yang 
mengakibatkan licih dan lengket saat hujan 

 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

4.2.3.2 IKLI Jembatan 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
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Bagaimana pendapat Saudara 

tentang kondisi fisik 

infrastruktur jembatan yang 

anda gunakan 

598 1 4 2.90 .767 

Bagaimana pemahaman 

Saudara tentang kualitas fisik 

layanan infrastruktur 

jembatan yang anda gunakan 

598 1 4 2.81 .845 

Bagaimana pendapat Saudara 

tentang kesesuaian 

infrastruktur jembatan 

dengan kebutuhan anda 

598 1 4 2.98 .748 

Bagaimana pendapat Saudara 

tentang tingkat pemanfaatan 

infrastruktur jembatan 

598 1 4 3.11 .777 

Bagaimana pendapat Saudara 

tentang pengaruh 

infrastruktur jembatan 

terhadap peningkatan 

perekonomian warga 

598 1 4 3.27 .768 

Valid N (listwise) 598     

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
Pengukuran terhadap Indeks Kualits Layanan Infrastruktur (IKLI) pada 

aspek jembatan Kabupaten Blitar 2021 ini dilakukan pada 20 desa di 10 

kecamatan dengan melibatkan 598 responden. Terdapat lima item pertanyaan 

yang diberikan pada responden; pendapat masyarakat tentang kondisi fisik 

infrastruktur jembatan yang digunakan, kualitas fisik layanan infrastruktur 

jembatan, kesesuaian infrastruktur jembatan dengan kebutuhan masyarakat,  

tingkat pemanfaatan infrastruktur jembatan, dan pengaruh jembatan 

terhadap peningkatan perekonomian warga. Penilaian warga diukur melalui 

skala likert (1-4) sesuai dengan item pertanyaan yang diberikan. Nilai mean 

(rata-rata) item infrastruktur jembatan ini secara berturut-turut adalah 2,9 

(kondisi fisik), 2,81 (kualitas fisik), 2,98 (kesesuaian), 3,11 (pemanfaatan), dan 

3,27 (perngaruh pada ekonomi).  
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No Unsur Pelayanan 

IKLI Jembatan Tahun 2021 

Nilai Rata-
rata 

Kinerja Unsur 
Kepuasan 

Nilai Rata-
Rata 

Tertimbang 

1 Ketersediaan Fisik 2,896 Kurang 0,579 

2 Kualitas Fisik 2,809 Kurang  0,562 

3 Kesesuaian  2,980 Kurang  0,596 

4 Tingkat Pemanfaatan 3,104 Baik 0,621 

5 Kontribusi pada Ekonomi 3,273 Baik 0,655 

Jumlah NRR Tertimbang 3,012 

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jembatan 75,309 

Mutu Pelayanan C 

Kinerja Infrastruktur Jembatan Kurang Baik 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

Berdasarkan hasil survei di lapangan, Indeks Kepuasan Layanan 

Infrastruktur (IKLI) di bidang jembatan masyarakat Kabupaten Blitar pada 

2021 ini tercatat mendapat skor 75,309. Skor tersebut menunjukkan mutu 

pelayanan pada infrastruktur jembatan berada pada kategori C, atau penilaian 

masyarakat pada kinerja infrastruktur jembatan adalah kurang baik.  

IKLI tentang jembatan dinilai berdasarkan unsur ketersediaan fisik 

jembatan, kualitas fisik bangunan jembatan, kesesuaian infrastruktur 

jembatan dengan kebutuhan masyarakat, tingkat pemanfaatan bagi 

masyarakat, serta kontribusi adanya jembatan terhadap perkembangan 

ekonomi warga. Berdasarkan data di lapangan, ketersediaan fisik jembatan di 

Kabupaten Blitar memiliki nilai rata-rata 2,896. Nilai tersebut menunjukkan 

kinerja di unsur ini dinilai kurang baik oleh masyarakat. Pada aspek kualitas 

fisik jembatan, rata-rata skor yang didapatkan adalah 2,809. Dengan angka 

tersebut, masyarakat merasa kualitas fisik infrastruktur jembatan di 

Kabupaten Blitar kurang berkualitas. Pada aspek kesesuaian jembatan dengan 

tingkat kebutuhan masyarakat, rata-rata responden menilai kurang baik 

dengan skor rata-rata 2,98. Sedangkan pada item kontribusi pada 
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perekonomian warga,  skor rata-rata untuk item ini adalah 3,27. Berikut 

adalah detil data tentang infrastrukur jembatan di Kabupaten Blitar.  

 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kondisi fisik 

infrastruktur jembatan yang anda gunakan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 44 7.4 7.4 7.4 

2 78 13.0 13.0 20.4 

3 372 62.2 62.2 82.6 

4 104 17.4 17.4 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

Item pertama pada IKLI pada jembatan  adalah tentang pendapat 

masyarakat pada kondisi fisik infrastruktur jembatan di Kabupaten Blitar 

melalui skala Likert 1-4. Pernyataan masyarakat kemudian diagregat menjadi 

tidak baik (1), kurang baik (2), baik (3), dan sangat baik (4). Berdasarkan data 

survei, sebanyak 62,2 persen masyarakat menilai kondisi fisik infrastruktur 

jembatan di Kabupaten Blitar sudah baik. 17,4 persen responden juga menilai, 

kondisi fisik jembatan sudah sangat baik. Sedangkan 13 persen menilai 

jembatan masih kurang baik, dan 7,4 persen lainnya menilai buruk atau tidak 

baik.  

 

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kualitas fisik layanan 

infrastruktur jembatan yang anda gunakan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 66 11.0 11.0 11.0 

2 83 13.9 13.9 24.9 

3 348 58.2 58.2 83.1 

4 101 16.9 16.9 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
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Pada aspek kualitas fisik layanan infrastuktur jembatan ini, mayoritas 

responden menjawab bahwa kualitasnya sudah baik. Hal ini dinyatakan oleh 

58,2 persen responden. Sebanyak 16,9 persen lainnya menjawab sudah sangat 

baik dan 13,9 persen menyatakan kualitas infrastruktur jembatan kurang baik. 

Selain itu, sebanyak 811 persen responden menilai bahwa kualitas jembatan 

yang dibangun masih buruk atau tidak baik.  

 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian infrastruktur 

jembatan dengan kebutuhan anda 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39 6.5 6.5 6.5 

2 56 9.4 9.4 15.9 

3 381 63.7 63.7 79.6 

4 122 20.4 20.4 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 

Saat ditanya tentang kesesuaian infrastruktur jembatan dengan 

kebutuhan masyarakat, mayoritas responden menjawab bahwa jembatan 

sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dijawab oleh mayoritas 

responden, atau 63,7 persen. Sebagian besar lain, atau 20,4 persen responden 

menjawab sudah sangat sesuai. Data ini juga menunjukkan terdapat 9,4 persen 

responden yang menyatakan bahwa infrastruktur jembatan belum sesuai 

dengan kebutuhan mereka. Selain itu, sisanya yaitu 6,5 persen responden 

masih menilai bahwa infrastruktur jembatan dianggap tidak sesuai dengan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
 

Bagaimana pendapat Saudara tentang tingkat pemanfaatan 

infrastruktur jembatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39 6.5 6.5 6.5 

2 34 5.7 5.7 12.2 

3 347 58.0 58.0 70.2 
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4 178 29.8 29.8 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 
Pada item pertanyaan tentang tingkat pemanfaatan infrastruktur 

jembatan yang ada di lingkungan masyarakat, mayoritas responden menjawab 

pemanfaatannya sudah digunakan dengan baik. Hal ini dikatakan oleh 58 

responden. Sebanyak 29,8 persen responden bahkan mengatakan bahwa 

infrastruktur jalan ini dinilai tingkat kemanfaatannya sudah sangat baik. 

Sebagian kecil lain, yaitu 6,5 persen dan 5,7 persen responden mengatakan 

tingkat pemanfaatannya berturut-turut dinilai tidak baik dan cukup baik.  

 

Bagaimana pendapat Saudara tentang pengaruh infrastruktur 

jembatan terhadap peningkatan perekonomian warga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 31 5.2 5.2 5.2 

2 24 4.0 4.0 9.2 

3 294 49.2 49.2 58.4 

4 249 41.6 41.6 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 
Pada item pertanyaan terakhir pada infrastruktur jembatan, responden 

ditanya tentang pengaruh infrastruktur jembatan terhadap peningkatan 

perekonomian warga. Sebagian besar responden atau 49,2 persen menjawab 

bahwa infrastruktur jembatan dapat meningkatkan ekonomi warga dengan 

baik. Selain itu, 41,6 persen responden lain sangat yakin bahwa infrastruktur 

jembatan sangat berpengaruh baik untuk meningkatkan ekonomi. Sedangkan 

5,2 persen dan 4 persen sisanya menganggap bahwa jembatan yang ada di 

lingkungan mereka masih tidak berpengaruh dan cukup berperan dalam 

membantu perekonomian warga. Beberapa catatan di lapangan dapat dilihat 

pada tabel berikut:  
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LOKASI SURVEI CATATAN JEMBATAN 

 

WLINGI Lubang ada, namun tidak sampai menghambat pengendara 
motor/mobil 

 

SANANKULON Bagus, hanya ada dua jembatan 
 

TULISKRIYO Satu sisi pembatas jembatan sempat rusak tapi sudah diganti 
kayu 

 

KANIGORO Kalau hujan deras air suka naik 
 

BABADAN Jembatan cukup baik, ada lubang namun tidak sampai 
mengganggu jalannya kendaraan 

 

TALUN Jembatan timbang tidak terkelola dengan baik 
 

SRENGAT Desa tidak dilewati sungai sehingga tidak terdapat jembatan.  
 

KANDANGAN Terdapat 3 jembatan, yaitu jembatan dsn. Duren, dsn. Kandangan 
dan dsn. Garungan. Jembatan merupakan bangunan lama namun 
telah direnovasi pada 2020. Telah terdapat penerangan jalan di 
jembatan yang berada di jalan utama 

 

KADEMANGAN Terdapat 4 jembatan, yaitu jembatan kembar di jalan provinsi 
blitar-tulungagung, jembatan jl. Manggar, jembatan 
Rejowinangun dan jembatan ke arah kampung coklat. Kondisi 
jembatan kampung coklat kurang lebar (perlu pelebaran). 
Jembatan yang ada merupakan bangunan tahun 1980an.  

 

JIMBE Salah satu jembatan di jalur provinsi butuh penyangga.  
 

SUMBERBOTO Tidak ada jembatan di desa tersebut, karena tidak dialiri sungai 
 

WONOTIRTO Jembatan bisa dilalui dengan baik tp butuh perbaikan karena 
sering dilalui kendaraan besar. 

 

WATES Jembatan masih dalam kondisi baik dan berupa cor/rabat. Jika 
diaspal kondisinya akan sama seperti jalan aspal menjadi 
berkubang dan berlubang 

 

MOJOREJO Jembatan kecil, dan berlubang, umur jembatan sudah lama. 
 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

4.2.3.3 IKLI Transportasi darat 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Bagaimana pendapat Saudara 

tentang kondisi fisik 

infrastruktur transportasi 

darat yang anda gunakan 

598 1 4 2.42 .934 

Bagaimana pemahaman 

Saudara tentang kualitas fisik 

layanan infrastruktur 

transportasi darat yang anda 

gunakan 

598 1 4 2.35 .914 
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Bagaimana pendapat Saudara 

tentang kesesuaian 

infrastruktur transportasi 

darat dengan kebutuhan anda 

598 1 4 2.48 .957 

Bagaimana pendapat Saudara 

tentang tingkat pemanfaatan 

infrastruktur transportasi 

598 1 4 2.56 .968 

Bagaimana pendapat Saudara 

tentang pengaruh 

infrastruktur transportasi 

darat terhadap peningkatan 

perekonomian warga 

598 1 4 2.86 .982 

Valid N (listwise) 598     

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

Pengukuran terhadap Indeks Kualits Layanan Infrastruktur (IKLI) pada 

aspek transportasi darat di Kabupaten Blitar 2021 ini menggunakan lima item 

pertanyaan yang diberikan pada responden; pendapat masyarakat tentang 

kondisi fisik infrastruktur transportasi darat yang digunakan, kualitas fisik 

layanan infrastruktur transportasi darat, kesesuaian infrastruktur 

transportasi darat dengan kebutuhan masyarakat,  tingkat pemanfaatan 

infrastruktur transportasi darat, dan pengaruh transportasi darat terhadap 

peningkatan perekonomian warga. Penilaian warga diukur melalui skala likert 

(1-4) sesuai dengan item pertanyaan yang diberikan. Nilai mean (rata-rata) 

item infrastruktur jembatan ini secara berturut-turut adalah 2,42 (kondisi 

fisik), 2,35 (kualitas fisik), 2,48 (kesesuaian), 2,56 (pemanfaatan), dan 2,86 

(pengaruh pada ekonomi).  

 

 

No Unsur Pelayanan 

IKLI Transportasi Darat Tahun 2021 

Nilai Rata-
rata 

Kinerja Unsur 
Kepuasan 

Nilai Rata-Rata 
Tertimbang 

1 Ketersediaan Fisik 2,416 Tidak Tersedia baik 0,483 



52 
 

2 Kualitas Fisik 2,355 Tidak berkualitas 0,471 

3 Kesesuaian  2,480 Tidak Sesuai 0,496 

4 Tingkat Pemanfaatan 2,557 Tidak baik 0,511 

5 Kontribusi pada Ekonomi 2,856 Kurang berkontribusi 0,571 

Jumlah NRR Tertimbang 2,533 

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi Darat 63,319 

Mutu Pelayanan D 

Kinerja Infrastruktur Transportasi Darat Tidak Baik 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

Data survei di lapangan menyebutkan, Indeks Kepuasan Layanan 

Infrastruktur (IKLI) di bidang transportasi darat Kabupaten Blitar pada 2021 

ini tercatat mendapat skor 63,319. Skor tersebut menunjukkan mutu 

pelayanan pada infrastruktur jembatan berada pada kategori D. Hal ini berarti 

bahwa penilaian masyarakat pada kinerja infrastruktur transportasi darat 

adalah tidak baik.  

IKLI tentang jembatan dinilai berdasarkan unsur ketersediaan fisik 

transportasi darat, kualitas fisik bangunan transportasi darat, kesesuaian 

infrastruktur transportasi darat dengan kebutuhan masyarakat, tingkat 

pemanfaatan bagi masyarakat, serta kontribusi adanya transportasi darat 

terhadap perkembangan ekonomi warga. Berdasarkan data di lapangan, 

ketersediaan fisik transportasi darat di Kabupaten Blitar memiliki nilai rata-

rata 2,416. Nilai tersebut menunjukkan kinerja di unsur ini dinilai tidak 

tersedia secara baik. Pada aspek kualitas fisik transportasi darat, rata-rata 

skor yang didapatkan adalah 2,335. Dengan angka tersebut, masyarakat 

merasa kualitas fisik infrastruktur transportasi darat di Kabupaten Blitar juga 

tidak berkualitas. Pada aspek kesesuaian transportasi darat dengan tingkat 

kebutuhan masyarakat, rata-rata responden menilai tidak sesuai dengan skor 

rata-rata 2,48. Sedangkan pada item kontribusi pada perekonomian warga,  

skor rata-rata untuk item ini adalah 2,856 yang artinya dinilai masih kurang 

berkontribusi. Berikut adalah detil data tentang infrastrukur transportasi 

darat di Kabupaten Blitar.  

 



53 
 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kondisi fisik 

infrastruktur transportasi darat yang anda gunakan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 119 19.9 19.9 19.9 

2 180 30.1 30.1 50.0 

3 230 38.5 38.5 88.5 

4 69 11.5 11.5 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 
Item pertama pada IKLI di bidang transportasi darat  adalah pendapat 

masyarakat pada kondisi fisik infrastruktur transportasi darat di Kabupaten 

Blitar melalui skala Likert 1-4. Pernyataan masyarakat kemudian diagregat 

menjadi tidak baik (1), kurang baik (2), baik (3), dan sangat baik (4). 

Berdasarkan data survei, sebanyak 38,5 persen masyarakat menilai kondisi 

fisik infrastruktur transportasi darat di Kabupaten Blitar sudah baik. Sebanyak 

30,1  persen responden menilai, kondisi fisik transportasi darat kurang baik.  

Data ini juga menyebutkan sebanyak 19,9 persen responden menyatakan 

bahwa transportasi darat dinilai tidak baik. Sedangkan 11,5 persen lainnya 

menilai kondisi fisik infrastruktur transportasi darat di Kabupaten Blitar 

sudah sangat baik.   

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kualitas fisik layanan 

infrastruktur transportasi darat yang anda gunakan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 119 19.9 19.9 19.9 

2 210 35.1 35.1 55.0 

3 207 34.6 34.6 89.6 

4 62 10.4 10.4 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
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Pada aspek kualitas fisik layanan infrastuktur transportasi darat ini, 

mayoritas responden menjawab bahwa kualitasnya cukup baik. Hal ini 

dinyatakan oleh 35,1 persen responden. Sebanyak 34,6 persen lainnya 

menjawab sudah baik. Data survey ini juga menyebutkan, sebanyak 19,9 

persen responden mengatakan bahwa transportasi darat di Kabupaten Blitar 

dinilai tidak baik. Hanya 10,4 persen responden yang menilai bahwa kualitas 

transportasi darat yang dibangun sangat baik.  

 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian infrastruktur 

transportasi darat dengan kebutuhan anda 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 118 19.7 19.7 19.7 

2 156 26.1 26.1 45.8 

3 243 40.6 40.6 86.5 

4 81 13.5 13.5 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 

Kesesuaian infrastruktur transportasi darat dengan kebutuhan 

masyarakat dinilai baik. Mayoritas responden menjawab bahwa transportasi 

darat sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dijawab oleh mayoritas 

responden, atau 40,6 persen. Sebagian besar lain, atau 26,1 persen responden 

menjawab bahwa transportasi darat cukup sesuai. Data ini juga diikuti dengan 

nilai rendah yang diberikan oleh 19,7 persen responden yang mengatakan 

bahwa transportasi darat tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, 

sisanya yaitu 13,5 persen responden menilai bahwa infrastruktur transportasi 

darat dianggap sudah sangat sesuai dengan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. 

 
 

Bagaimana pendapat Saudara tentang tingkat pemanfaatan 

infrastruktur transportasi 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 114 19.1 19.1 19.1 

2 129 21.6 21.6 40.6 

3 263 44.0 44.0 84.6 

4 92 15.4 15.4 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

Pada item pertanyaan tentang tingkat pemanfaatan infrastruktur 

transportasi darat yang ada di lingkungan masyarakat, mayoritas responden 

menjawab pemanfaatannya sudah digunakan dengan baik. Hal ini dikatakan 

oleh 44 persen responden. Sebanyak 15,4 persen responden bahkan 

mengatakan bahwa infrastruktur jalan ini dinilai tingkat kemanfaatannya 

sudah sangat baik. Namun demikian, 60 persen responden masih merasa 

infrastruktur transportasi darat belum optimal. Hal ini dinyatakan oleh 21,6 

persen responden yang mengatakan kurang bermanfaat dan 19,1 persen 

mengatakan tidak bermanfaat secara baik.  

 

Bagaimana pendapat Saudara tentang pengaruh infrastruktur 

transportasi darat terhadap peningkatan perekonomian warga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 78 13.0 13.0 13.0 

2 103 17.2 17.2 30.3 

3 244 40.8 40.8 71.1 

4 173 28.9 28.9 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
Pada item pertanyaan terakhir pada infrastruktur transportasi darat, 

responden ditanya tentang pengaruh infrastruktur transportasi darat 

terhadap peningkatan perekonomian warga. Sebagian besar responden atau 

40,8 persen menjawab bahwa keberadaan transportasi darat dapat 

meningkatkan ekonomi warga dengan baik. Selain itu, 28,9 persen responden 
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lain sangat yakin bahwa infrastruktur ini sangat berpengaruh baik untuk 

meningkatkan ekonomi. Sedangkan 17,2 persen dan 13 persen sisanya secara 

berturut-turut menganggap bahwa infrastruktur transportasi darat yang ada 

di lingkungan mereka cukup berpengaruh dan tidak berperan dalam 

membantu perekonomian warga. 

 

4.2.3.4 IKLI Irigasi Pertanian 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Bagaimana pendapat Saudara 

tentang kondisi fisik 

infrastruktur irigasi pertanian 

yang anda gunakan 

598 1 4 2.90 .846 

Bagaimana pemahaman 

Saudara tentang kualitas fisik 

layanan infrastruktur irigasi 

pertanian yang anda gunakan 

598 1 4 2.82 .819 

Bagaimana pendapat Saudara 

tentang kesesuaian 

infrastruktur irigasi pertanian 

dengan kebutuhan anda 

598 1 4 2.88 .827 

Bagaimana pendapat Saudara 

tentang tingkat pemanfaatan 

infrastruktur irigasi pertanian 

598 1 4 3.02 .842 

Bagaimana pendapat Saudara 

tentang pengaruh 

infrastruktur irigasi pertanian 

terhadap peningkatan 

perekonomian warga 

598 1 4 3.27 .773 

Valid N (listwise) 598     

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

Pengukuran terhadap Indeks Kualits Layanan Infrastruktur (IKLI) pada 

irigasi pertanian di Kabupaten Blitar 2021 ini menggunakan lima item 
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pertanyaan yang diberikan pada responden; pendapat masyarakat tentang 

kondisi fisik infrastruktur irigasi pertanian yang digunakan, kualitas fisik 

layanan infrastruktur irigasi pertanian, kesesuaian infrastruktur irigasi 

pertanian dengan kebutuhan masyarakat,  tingkat pemanfaatan infrastruktur 

irigasi pertanian, dan pengaruh irigasi pertanian terhadap peningkatan 

perekonomian warga. Penilaian warga diukur melalui skala likert (1-4) sesuai 

dengan item pertanyaan yang diberikan. Nilai mean (rata-rata) item 

infrastruktur ini secara berturut-turut adalah 2,9 (kondisi fisik), 2,82 (kualitas 

fisik), 2,88 (kesesuaian), 3,02 (pemanfaatan), dan 3,27 (pengaruh pada 

ekonomi).  

No Unsur Pelayanan 

IKLI Irigasi PertanianTahun 2021 

Nilai Rata-
rata 

Kinerja Unsur 
Kepuasan 

Nilai Rata-Rata 
Tertimbang 

1 Ketersediaan Fisik 2,901 Kurang Tersedia baik 0,580 

2 Kualitas Fisik 2,819 Kurang Berkualitas 0,564 

3 Kesesuaian  2,881 Kurang Sesuai 0,576 

4 Tingkat Pemanfaatan 3,018 Kurang Baik 0,604 

5 Kontribusi pada Ekonomi 3,274 Baik 0,655 

Jumlah NRR Tertimbang 2,979 

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Irigasi Pertanian 74,473 

Mutu Pelayanan C 

Kinerja Infrastruktur Irigasi Pertanian Kurang Baik 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

Data survei di lapangan menyebutkan, Indeks Kepuasan Layanan 

Infrastruktur (IKLI) di bidang irigasi pertanian Kabupaten Blitar pada 2021 ini 

tercatat mendapat skor 74,473. Skor tersebut menunjukkan mutu pelayanan 

pada infrastruktur irigasi pertanian berada pada kategori C. Hal ini berarti 

bahwa penilaian masyarakat pada kinerja infrastruktur irigasi pertanian 

adalah kurang baik.  

IKLI tentang irigasi pertanian ini dinilai berdasarkan unsur 

ketersediaan fisik irigasi pertanian, kualitas fisik bangunan irigasi pertanian, 

kesesuaian infrastruktur irigasi pertanian dengan kebutuhan masyarakat, 

tingkat pemanfaatan bagi masyarakat, serta kontribusi adanya irigasi 
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pertanian terhadap perkembangan ekonomi warga. Berdasarkan data di 

lapangan, ketersediaan fisik irigasi pertanian di Kabupaten Blitar memiliki 

nilai rata-rata 2,9. Nilai tersebut menunjukkan kinerja di unsur ini dinilai 

kurang tersedia secara baik. Pada aspek kualitas fisik irigasi pertanian, rata-

rata skor yang didapatkan adalah 2,819. Dengan angka tersebut, masyarakat 

merasa kualitas fisik infrastruktur irigasi pertanian di Kabupaten Blitar juga 

kurang berkualitas. Infrastruktur irigasi pertanian juga dinilai masyarakat 

kurang baik tingkat pemanfaatannya. Hal ini diketahui melalui skor 3,013 yang 

diberikan rata-rata responden. Pada aspek kesesuaian irigasi pertanian 

dengan tingkat kebutuhan masyarakat, rata-rata responden menilai kurang 

sesuai dengan skor rata-rata 2,881. Sedangkan pada item kontribusi pada 

perekonomian warga,  skor rata-rata untuk item ini adalah 3,274 yang artinya 

dinilai sudah baik. Berikut adalah detil data tentang infrastrukur irigasi 

pertanian di Kabupaten Blitar.  

 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kondisi fisik 

infrastruktur irigasi pertanian yang anda gunakan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 58 9.7 9.7 9.7 

2 72 12.0 12.0 21.7 

3 339 56.7 56.7 78.4 

4 129 21.6 21.6 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

Item pertama pada IKLI di bidang irigasi pertanian  adalah pendapat 

masyarakat pada kondisi fisik infrastruktur irigasi pertanian di Kabupaten 

Blitar melalui skala Likert 1-4. Pernyataan masyarakat kemudian diagregat 

menjadi tidak baik (1), kurang baik (2), baik (3), dan sangat baik (4). 

Berdasarkan data survei, sebanyak 56,7 persen masyarakat menilai kondisi 

fisik infrastruktur irigasi pertanian di Kabupaten Blitar sudah baik. Sebanyak 

12  persen responden menilai, kondisi fisik irigasi pertanian kurang baik.  Data 
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ini juga menyebutkan sebanyak 9,7 persen responden menyatakan bahwa 

irigasi pertanian dinilai tidak baik. Sedangkan 21,6 persen lainnya menilai 

kondisi fisik infrastruktur irigasi pertanian di Kabupaten Blitar sudah sangat 

baik.   

 

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kualitas fisik layanan 

infrastruktur irigasi pertanian yang anda gunakan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 56 9.4 9.4 9.4 

2 96 16.1 16.1 25.4 

3 346 57.9 57.9 83.3 

4 100 16.7 16.7 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 
Pada aspek kualitas fisik layanan infrastuktur irigasi pertanian ini, 

mayoritas responden menjawab bahwa kualitasnya sudah baik. Hal ini 

dinyatakan oleh 57,9 persen responden. Sebanyak 16,7 persen lainnya 

menjawab sudah sangat baik. Data survey ini juga menyebutkan, sebanyak 

16,1 persen responden mengatakan bahwa irigasi pertanian di Kabupaten 

Blitar dinilai cukup baik.  Sedangkan 9,4 persen responden sisanya menilai 

bahwa kualitas irigasi pertanian yang dibangun tidak baik.  

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian infrastruktur 

irigasi pertanian dengan kebutuhan anda 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 55 9.2 9.2 9.2 

2 79 13.2 13.2 22.4 

3 346 57.9 57.9 80.3 

4 118 19.7 19.7 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
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Menurut data survei, kesesuaian infrastruktur irigasi pertanian dengan 

kebutuhan masyarakat dinilai baik. Mayoritas responden menjawab bahwa 

irigasi pertanian sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dijawab oleh 

57,9 persen responden. Sebagian besar lain, atau 19,7 persen responden 

menjawab bahwa irigasi pertanian di tempat tinggal mereka sangat sesuai 

dengan kebutuhannya. Sebanyak 13,2 persen responden menilai bahwa irigasi 

pertanian kurang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan 9,2 persen 

sisanya menilai bahwa infrastruktur irigasi pertanian dianggap tidak sesuai 

dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
 

 

Bagaimana pendapat Saudara tentang tingkat pemanfaatan 

infrastruktur irigasi pertanian 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 53 8.9 8.9 8.9 

2 47 7.9 7.9 16.7 

3 334 55.9 55.9 72.6 

4 164 27.4 27.4 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 
Pada item pertanyaan tentang tingkat pemanfaatan infrastruktur 

irigasi pertanian yang ada di lingkungan masyarakat, mayoritas responden 

menjawab pemanfaatannya sudah digunakan dengan baik. Hal ini dikatakan 

oleh 55,9 persen responden. Sebanyak 27,4 persen responden bahkan 

mengatakan bahwa infrastruktur irigasi ini dinilai tingkat kemanfaatannya 

sudah sangat baik. Namun demikian, masih terdapat Sebagian kecil responden 

masih merasa infrastruktur irigasi pertanian belum optimal. Hal ini 

dinyatakan oleh 7,9 persen responden yang mengatakan kurang bermanfaat 

dan 8,9 persen mengatakan tidak bermanfaat secara baik.  
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Bagaimana pendapat Saudara tentang pengaruh infrastruktur 

irigasi pertanian terhadap peningkatan perekonomian warga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 34 5.7 5.7 5.7 

2 17 2.8 2.8 8.5 

3 298 49.8 49.8 58.4 

4 249 41.6 41.6 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

Pada item pertanyaan terakhir  mengenai infrastruktur irigasi 

pertanian, responden ditanya tentang pengaruh infrastruktur irigasi 

pertanian terhadap peningkatan perekonomian warga. Sebagian besar 

responden atau 49,8 persen menjawab bahwa keberadaan irigasi pertanian 

dapat meningkatkan ekonomi warga dengan baik. Selain itu, 41,6 persen 

responden lain sangat yakin bahwa infrastruktur ini sangat berpengaruh baik 

untuk meningkatkan ekonomi. Sedangkan Sebagian kecil responden menilai 

tidak ada pengaruh signifikan antara keberadaan irigasi pertanian dengan 

peningkatan ekonomi warga.  2,8 persen dan 5,7 persen sisanya secara 

berturut-turut menganggap bahwa infrastruktur irigasi pertanian yang ada di 

lingkungan mereka cukup berpengaruh dan tidak berperan dalam membantu 

perekonomian warga. 

Catatan di lapangan menyebutkan, beberapa permasalahan ditemukan 

pada bagian irigasi. Berikut catatan yang ditemukan:  

Lokasi 
Survei 

Catatan Irigasi 

 

Wlingi   
 

Sanankulon 
Air surut saat kemarau sehingga terkadang digantikan dengan air bos 
untuk mengairi pertanian 

 

Tuliskriyo Semua saluran irigasi sudah dicor/tata batu  

Babadan 
Irigasi cukup baik, petak-petak sawah hampir semua teraliri dan 
tercukupi kebutuhannya 
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Srengat 

Irigasi hanya berbentuk saluran drainase yg dialirkan ke perkebunan 
jagung dan sawah (minim).  Tidak ada sistem drainase utama/primer. 
Masyarakat mengandalkan diesel dari sumur untuk pengairan 

 

Kandangan 
Irigasi sawah mengandalkan air dari sumber "Sumur Amber" yang juga 
dijadikan wisata lokal. Air dialirkan sejauh 1 km dari sumber primer.  

 

Kademangan 

Irigasi primer berbentuk sungai sodetan dari sungai Brantas yang 
mengaliri 2 desa/lebih. Terdapat bendungan kecil di Jatisari yang juga 
membantu irigasi.  

 

Jimbe 
Masih bagus, sekarang sedang dibangun lagi. Dari provinsi panjangnya 
106 meter, dari desa panjangnya 40 meter 

 

Sumberboto 
Topografi Desa Sumberboto berbukit, bergelombang jadi tidak ada 
irigasi. Petani khususnya mengandalkan air tadah hujan 

 

Wonotirto Pertanian mengandalkan tadah hujan   

Wates 
Hanya sedikit lokasi yang dilalui saluran irigasi dikarenakan debit air 
juga kecil.  

 

Mojorejo 
Irigasi di Desa Mojorejo mengandalkan aliran sungai, juga 
mengandalkan tadah hujan 

 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

4.2.3.5 IKLI Infrastruktur air bersih 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Bagaimana pendapat Saudara 

tentang kondisi fisik 

infrastruktur air bersih 

(SPAM JP-BJP) yang anda 

gunakan 

598 1 4 3.02 .720 

Bagaimana pemahaman 

Saudara tentang kualitas fisik 

layanan infrastruktur air 

bersih (SPAM JP-BJP) yang 

anda gunakan 

598 1 4 2.96 .685 

Bagaimana pendapat Saudara 

tentang kesesuaian 

infrastruktur air bersih 

(SPAM JP-BJP) dengan 

kebutuhan anda 

598 1 4 3.04 .710 

Bagaimana pendapat Saudara 

tentang tingkat pemanfaatan 

infrastruktur air bersih 

(SPAM JP-BJP) 

598 1 4 3.19 .663 
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Bagaimana pendapat Saudara 

tentang pengaruh 

infrastruktur air bersih 

(SPAM JP-BJP) terhadap 

peningkatan perekonomian 

warga 

598 1 4 3.24 .593 

Valid N (listwise) 598     

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 
Pengukuran terhadap Indeks Kualits Layanan Infrastruktur (IKLI) pada 

air bersih di Kabupaten Blitar 2021 ini menggunakan lima item pertanyaan; 

pendapat masyarakat tentang kondisi fisik infrastruktur air bersih yang 

digunakan, kualitas fisik layanan infrastruktur air bersih, kesesuaian 

infrastruktur air bersih dengan kebutuhan masyarakat,  tingkat pemanfaatan 

infrastruktur air bersih, dan pengaruh air bersih terhadap peningkatan 

perekonomian warga. Penilaian warga diukur melalui skala likert (1-4) sesuai 

dengan item pertanyaan yang diberikan.  Nilai mean (rata-rata) item 

infrastruktur ini secara berturut-turut adalah 3,02 (kondisi fisik), 2,96 

(kualitas fisik), 3,04 (kesesuaian), 3,19 (pemanfaatan), dan 3,24 (pengaruh 

pada ekonomi).  

No Unsur Pelayanan 

IKLI Air Bersih Tahun 2021 

Nilai Rata-
rata 

Kinerja Unsur 
Kepuasan 

Nilai Rata-Rata 
Tertimbang 

1 Ketersediaan Fisik 3,023 Kurang  0,605 

2 Kualitas Fisik 2,965 Kurang 0,593 

3 Kesesuaian  3,037 Kurang 0,607 

4 Tingkat Pemanfaatan 3,186 Baik 0,637 

5 Kontribusi pada Ekonomi 3,236 Baik 0,647 

Jumlah NRR Tertimbang 3,089 

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Air Bersih 77,232 

Mutu Pelayanan B 

Kinerja Infrastruktur Air Bersih Baik 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

Data survei di lapangan menyebutkan, Indeks Kepuasan Layanan 

Infrastruktur (IKLI) di bidang air bersih Kabupaten Blitar pada 2021 ini 
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tercatat mendapat skor 77,232. Skor tersebut menunjukkan mutu pelayanan 

pada infrastruktur air bersih berada pada kategori B. Hal ini berarti bahwa 

penilaian masyarakat pada kinerja infrastruktur air bersih adalah baik.  

IKLI tentang air bersih ini dinilai berdasarkan unsur ketersediaan fisik 

air bersih, kualitas fisik bangunan air bersih, kesesuaian infrastruktur air 

bersih dengan kebutuhan masyarakat, tingkat pemanfaatan bagi masyarakat, 

serta kontribusi adanya air bersih terhadap perkembangan ekonomi warga. 

Berdasarkan data di lapangan, ketersediaan fisik air bersih di Kabupaten Blitar 

memiliki nilai rata-rata 3,023. Nilai tersebut menunjukkan kinerja di unsur ini 

dinilai kurang tersedia secara baik. Pada aspek kualitas air bersih, rata-rata 

skor yang didapatkan adalah 2,965. Dengan angka tersebut, masyarakat 

merasa kualitas fisik infrastruktur air bersih di Kabupaten Blitar juga kurang 

berkualitas. Infrastruktur air bersih juga dinilai masyarakat sudah baik tingkat 

pemanfaatannya. Hal ini diketahui melalui skor 3,186 yang diberikan rata-rata 

responden. Pada aspek kesesuaian air bersih dengan tingkat kebutuhan 

masyarakat, rata-rata responden menilai kurang sesuai dengan skor rata-rata 

3,037. Sedangkan pada item kontribusi pada perekonomian warga,  skor rata-

rata untuk item ini adalah 3,236 yang artinya dinilai sudah baik. Berikut adalah 

detil data tentang infrastrukur air bersih di Kabupaten Blitar.  

Bagaimana pendapat Saudara tentang kondisi fisik 

infrastruktur air bersih (SPAM JP-BJP) yang anda gunakan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 16 2.7 2.7 2.7 

2 100 16.7 16.7 19.4 

3 336 56.2 56.2 75.6 

4 146 24.4 24.4 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
Item pertama pada IKLI di bidang air bersih  adalah pendapat 

masyarakat pada kondisi fisik infrastruktur air bersih di Kabupaten Blitar 

melalui skala Likert 1-4. Pernyataan masyarakat kemudian diagregat menjadi 
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tidak baik (1), kurang baik (2), baik (3), dan sangat baik (4). Berdasarkan data 

survei, sebanyak 56,2 persen masyarakat menilai kondisi fisik infrastruktur 

air bersih di Kabupaten Blitar sudah baik. Sebanyak 16,7 persen responden 

menilai, kondisi fisik air bersih kurang baik.  Data ini juga menyebutkan 

sebanyak 2,7 persen responden menyatakan bahwa air bersih dinilai tidak 

baik. Sedangkan 24,4 persen lainnya menilai kondisi fisik infrastruktur air 

bersih di Kabupaten Blitar sudah sangat baik.   

 

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kualitas fisik layanan 

infrastruktur air bersih (SPAM JP-BJP) yang anda gunakan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 14 2.3 2.3 2.3 

2 109 18.2 18.2 20.6 

3 359 60.0 60.0 80.6 

4 116 19.4 19.4 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
Pada aspek kualitas fisik layanan infrastuktur air bersih ini, mayoritas 

responden menjawab bahwa kualitasnya sudah baik. Hal ini dinyatakan oleh 

60 persen responden. Sebanyak 19,4 persen lainnya menjawab sudah sangat 

baik. Data survey ini juga menyebutkan, sebanyak 18,2 persen responden 

mengatakan bahwa air bersih di Kabupaten Blitar dinilai cukup baik.  

Sedangkan 2,3 persen responden sisanya menilai bahwa kualitas air bersih 

yang dibangun tidak baik.  

 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian infrastruktur 

air bersih (SPAM JP-BJP) dengan kebutuhan anda 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 2.0 2.0 2.0 

2 104 17.4 17.4 19.4 

3 332 55.5 55.5 74.9 

4 150 25.1 25.1 100.0 
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Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 

Menurut data survei, kesesuaian infrastruktur air bersih dengan 

kebutuhan masyarakat dinilai baik. Mayoritas responden menjawab bahwa air 

bersih sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dijawab oleh 55,5 

persen responden. Sebagian besar lain, atau 25,1 persen responden menjawab 

bahwa air bersih di tempat tinggal mereka sangat sesuai dengan 

kebutuhannya. Sebanyak 71,4 persen responden menilai bahwa air bersih 

kurang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan 2 persen sisanya menilai 

bahwa infrastruktur air bersih dianggap tidak sesuai dengan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. 
 

Bagaimana pendapat Saudara tentang tingkat pemanfaatan 

infrastruktur air bersih (SPAM JP-BJP) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 1.0 1.0 1.0 

2 68 11.4 11.4 12.4 

3 333 55.7 55.7 68.1 

4 191 31.9 31.9 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 
Pada item pertanyaan tentang tingkat pemanfaatan infrastruktur air 

bersih yang ada di lingkungan masyarakat, mayoritas responden menjawab 

pemanfaatannya sudah digunakan dengan baik. Hal ini dikatakan oleh 55,7 

persen responden. Sebanyak 31,9 persen responden bahkan mengatakan 

bahwa infrastruktur irigasi ini dinilai tingkat kemanfaatannya sudah sangat 

baik. Namun demikian, masih terdapat Sebagian kecil responden masih 

merasa infrastruktur air bersih belum optimal. Hal ini dinyatakan oleh 11,4 

persen responden yang mengatakan kurang bermanfaat dan 1 persen 

mengatakan tidak dimanfaatkan dengan baik.  
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Bagaimana pendapat Saudara tentang pengaruh infrastruktur 

air bersih (SPAM JP-BJP) terhadap peningkatan perekonomian 

warga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 .3 .3 .3 

2 45 7.5 7.5 7.9 

3 361 60.4 60.4 68.2 

4 190 31.8 31.8 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

Pada item pertanyaan terakhir  mengenai infrastruktur air bersih, 

responden ditanya tentang pengaruh infrastruktur air bersih terhadap 

peningkatan perekonomian warga. Sebagian besar responden atau 60,4 

persen menjawab bahwa keberadaan air bersih dapat meningkatkan ekonomi 

warga dengan baik.  Selain itu, 31,8 persen responden lain sangat yakin bahwa 

infrastruktur ini sangat berpengaruh baik untuk meningkatkan ekonomi. 

Sedangkan Sebagian kecil responden menilai tidak ada pengaruh signifikan 

antara keberadaan air bersih dengan peningkatan ekonomi warga.  Sebanyak 

7,5 persen menganggap bahwa infrastruktur air bersih yang ada di lingkungan 

mereka cukup berpengaruh pada peningkatan ekonomi dan 0,3 persen 

menganggap infrastruktur ini tidak berperan dalam membantu perekonomian 

warga. Beberapa catatan pada infrastruktur air bersih di wilayah survey dapat 

dilihat sebagaimana tabel berikut:  

LOKASI SURVEI CATATAN SPAM 

 
WLINGI SPAM cukup beragam, rumah di daerah pinggir jalan 

raya sebagian besar dari PDAM, kalau rumah yang 
agak plosok menggunakan sumur maupun sumur 
bor yang dikelola swadaya masyarakat 

 

SANANKULON Mayoritas menggunakan air sumur 
 

TULISKRIYO Mayoritas menggunakan air sumur 
 

BABADAN Masyarakat beragam sumber air bersihnya, ada yang 
memakai PDAM ada juga yang pakai sumur 

 

SRENGAT Pengelolaan PDAM terdapat di perbatasan Kel. 
Srengat dan Desa Dandong. Hanya beberapa warga 
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saja yang masih menyambungkan ke PDAM karena 
air tidak stabil. Aliran air hanya ada pada pagi dan 
siang dengan debit kecil. Masyarakat membangun 
sumur bor dan tradisional di masing-masing rumah 

KANDANGAN Sumber air hanya menggunakan sumur bor masing-
masing rumah. Adanya sumber air digunakan untuk 
irigasi. Usulan untuk penyambungan pipa PDAM dari 
sumber "Sumur Amber" ditolak warga setempat.  

 

KADEMANGAN Air bersih hanya dari sumur bor/tradisional yang 
dimiliki masing-masing KK.  

 

SIDODADI   
 

JIMBE Kondisi air bersih layak untuk dikonsumsi 
 

SUMBERBOTO Warga dominan memakai sumur swadaya 
masyarakat, ada pula PDAM namun sering macet, 
hanya mengalir 2/3 hari sekali 

 

WONOTIRTO Saat kemarau PDAM sering mati. Biasanya warga 
beli air. Debit air sumur juga sangat kering 

 

WATES Jika kemarau masih sering beli air  
 

 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

4.2.3.6 IKLI Perumahan 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kondisi fisik 

infrastruktur di perumahan (sanitasi, pengolahan 

limbah, pengelolaan sampah) yang anda gunakan 

598 1 4 2.32 .698 

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kualitas 

fisik layanan infrastruktur perumahan (sanitasi, 

pengolahan limbah, pengelolaan sampah) yang 

anda gunakan 

598 1 4 2.21 .709 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian 

infrastruktur perumahan (sanitasi, pengolahan 

limbah, pengelolaan sampah) dengan kebutuhan 

anda 

598 1 4 2.37 .734 

Bagaimana pendapat Saudara tentang tingkat 

pemanfaatan infrastruktur perumahan (sanitasi, 

pengolahan limbah, pengelolaan sampah) 

598 1 4 2.51 .736 

Bagaimana pendapat Saudara tentang pengaruh 

infrastruktur perumahan (sanitasi, pengolahan 

limbah, pengelolaan sampah) terhadap 

peningkatan perekonomian warga 

598 1 4 2.62 .693 
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Valid N (listwise) 598     

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 
Pengukuran terhadap Indeks Kualits Layanan Infrastruktur (IKLI) pada 

bidang perumahan di Kabupaten Blitar 2021 ini menggunakan lima item 

pertanyaan; pendapat masyarakat tentang kondisi fisik infrastruktur 

perumahan yang digunakan, kualitas fisik layanan infrastruktur perumahan, 

kesesuaian infrastruktur perumahan dengan kebutuhan masyarakat,  tingkat 

pemanfaatan infrastruktur perumahan, dan pengaruh perumahan terhadap 

peningkatan perekonomian warga. Penilaian warga diukur melalui skala likert 

(1-4) sesuai dengan item pertanyaan yang diberikan.  Secara deskriptif nilai 

mean (rata-rata) item infrastruktur ini secara berturut-turut adalah 2,32 

(kondisi fisik), 2,21 (kualitas fisik), 2,37 (kesesuaian), 2,51 (pemanfaatan), dan 

2,62 (pengaruh pada ekonomi).  

No Unsur Pelayanan 

IKLI Perumahan Tahun 2021 

Nilai Rata-
rata 

Kinerja Unsur 
Kepuasan 

Nilai Rata-Rata 
Tertimbang 

1 Ketersediaan Fisik 2,316 Tidak tersedia baik 0,463 

2 Kualitas Fisik 2,212 Tidak Berkualitas 0,442 

3 Kesesuaian  2,370 Tidak sesuai 0,474 

4 Tingkat Pemanfaatan 2,512 Tidak baik 0,502 

5 Kontribusi pada Ekonomi 2,622 Kurang 0,524 

Jumlah NRR Tertimbang 2,406 

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan 60,159 

Mutu Pelayanan D 

Kinerja Infrastruktur Perumahan Tidak Baik 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

Data survei di lapangan menyebutkan, Indeks Kepuasan Layanan 

Infrastruktur (IKLI) di bidang perumahan Kabupaten Blitar pada 2021 ini 

tercatat mendapat skor 60,159. Skor tersebut menunjukkan mutu pelayanan 

pada infrastruktur perumahan berada pada kategori D. Hal ini berarti bahwa 

penilaian masyarakat pada kinerja infrastruktur perumahan adalah tidak baik.  

IKLI tentang perumahan ini dinilai berdasarkan unsur ketersediaan 

fisik perumahan, kualitas fisik bangunan perumahan, kesesuaian infrastruktur 
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perumahan dengan kebutuhan masyarakat, tingkat pemanfaatan bagi 

masyarakat, serta kontribusi adanya perumahan terhadap perkembangan 

ekonomi warga. Berdasarkan data di lapangan, ketersediaan fisik perumahan 

di Kabupaten Blitar memiliki nilai rata-rata 2,316. Nilai tersebut menunjukkan 

kinerja di unsur ini dinilai tidak tersedia dengan baik. Pada aspek kualitas 

infrastruktur fisik di perumahan, rata-rata skor yang didapatkan adalah 2,212. 

Dengan angka tersebut, masyarakat merasa kualitas fisik infrastruktur 

perumahan di Kabupaten Blitar juga tidak berkualitas. Infrastruktur 

perumahan juga dinilai masyarakat tidak baik tingkat pemanfaatannya. Hal ini 

diketahui melalui skor 2,512 yang diberikan rata-rata responden. Pada aspek 

kesesuaian perumahan dengan tingkat kebutuhan masyarakat, rata-rata 

responden menilai tidak sesuai dengan skor rata-rata 2,370. Sedangkan pada 

item kontribusi pada perekonomian warga,  skor rata-rata untuk item ini 

adalah 2,622 yang artinya dinilai kurang berkontribusi baik. Berikut adalah 

detil data tentang infrastrukur perumahan di Kabupaten Blitar.  

 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kondisi fisik 

infrastruktur di perumahan (sanitasi, pengolahan limbah, 

pengelolaan sampah) yang anda gunakan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 65 10.9 10.9 10.9 

2 295 49.3 49.3 60.2 

3 222 37.1 37.1 97.3 

4 16 2.7 2.7 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

Item pertama pada IKLI di bidang perumahan  adalah pendapat 

masyarakat pada kondisi fisik infrastruktur perumahan di Kabupaten Blitar 

melalui skala Likert 1-4. Pernyataan masyarakat kemudian diagregat menjadi 

tidak baik (1), kurang baik (2), baik (3), dan sangat baik (4). Berdasarkan data 

survei, sebanyak 49,3 persen masyarakat menilai kondisi fisik infrastruktur 

perumahan di Kabupaten Blitar kurang baik. Sebanyak 10,9  persen responden 
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menilai, kondisi fisik perumahan tidak baik.  Data ini juga menyebutkan 

sebanyak 37,1 persen responden menyatakan bahwa perumahan dinilai sudah 

baik. Sedangkan 2,7 persen responden lainnya menilai kondisi fisik 

infrastruktur perumahan di Kabupaten Blitar sudah sangat baik 
 

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kualitas fisik layanan 

infrastruktur perumahan (sanitasi, pengolahan limbah, 

pengelolaan sampah) yang anda gunakan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 89 14.9 14.9 14.9 

2 304 50.8 50.8 65.7 

3 194 32.4 32.4 98.2 

4 11 1.8 1.8 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

Pada aspek kualitas fisik layanan infrastuktur perumahan ini, 

mayoritas responden menjawab bahwa kualitasnya kurang  baik. Hal ini 

dinyatakan oleh 50,8 persen responden. Sebanyak 14,9 persen lainnya 

menjawab tidak baik. Data survey ini juga menyebutkan, sebanyak 32,4 persen 

responden mengatakan bahwa kondisi infrastruktur perumahan di Kabupaten 

Blitar dinilai sudah baik.  Sedangkan 1,8 persen responden sisanya menilai 

bahwa kualitas perumahan yang dibangun sangat baik.  

 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian infrastruktur 

perumahan (sanitasi, pengolahan limbah, pengelolaan sampah) 

dengan kebutuhan anda 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 72 12.0 12.0 12.0 

2 252 42.1 42.1 54.2 

3 255 42.6 42.6 96.8 

4 19 3.2 3.2 100.0 

Total 598 100.0 100.0  
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Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 

Menurut data survei, kesesuaian infrastruktur perumahan dengan 

kebutuhan masyarakat dinilai baik. Mayoritas responden menjawab bahwa 

infrastruktur di perumahan sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini 

dijawab oleh 42,6 persen responden. Namun, sebagian besar lain, atau 

sebanyak 42,1 persen responden menjawab bahwa perumahan di tempat 

tinggal mereka kurang sesuai dengan kebutuhannya. Sebanyak 12 persen 

responden menilai bahwa perumahan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Sedangkan 3,2 persen sisanya menilai bahwa infrastruktur perumahan 

dianggap sangat sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat. 
 

Bagaimana pendapat Saudara tentang tingkat pemanfaatan 

infrastruktur perumahan (sanitasi, pengolahan limbah, 

pengelolaan sampah) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 56 9.4 9.4 9.4 

2 211 35.3 35.3 44.6 

3 300 50.2 50.2 94.8 

4 31 5.2 5.2 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 
Pada item pertanyaan tentang tingkat pemanfaatan infrastruktur 

perumahan yang ada di lingkungan masyarakat, mayoritas responden 

menjawab pemanfaatannya sudah digunakan dengan baik. Hal ini dikatakan 

oleh 50,2 persen responden. Sebanyak 35,3 persen responden menegasikan 

bahwa infrastruktur perumahan ini dinilai kurang baik tingkat 

kemanfaatannya. Selain itu, terdapat sebagian kecil responden masih merasa 

infrastruktur perumahan tidak optimal. Hal ini dinyatakan oleh 9,4 persen 

responden yang mengatakan tidak bermanfaat . Sedangkan 5,2 persen 
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mengatakan infrastruktur di perumahan sudah dimanfaatkan secara sangat 

baik.  

 

Bagaimana pendapat Saudara tentang pengaruh infrastruktur 

perumahan (sanitasi, pengolahan limbah, pengelolaan sampah) 

terhadap peningkatan perekonomian warga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18 3.0 3.0 3.0 

2 245 41.0 41.0 44.0 

3 280 46.8 46.8 90.8 

4 55 9.2 9.2 100.0 

Total 598 100.0 100.0  

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 

 
Pada item pertanyaan terakhir  mengenai infrastruktur perumahan, 

responden ditanya tentang pengaruh infrastruktur perumahan terhadap 

peningkatan perekonomian warga. Sebagian besar responden atau 46,8 

persen menjawab bahwa keberadaan infrastruktur di perumahan dapat 

meningkatkan ekonomi warga dengan baik. Namun, terdapat 41 persen 

responden lain sangat yakin bahwa infrastruktur ini kurang berpengaruh 

untuk meningkatkan ekonomi. Sebagian responden lain menilai terdapat 

pengaruh signifikan antara keberadaan perumahan dengan peningkatan 

ekonomi warga. Sedangkan 3 persen sisanya menganggap bahwa 

infrastruktur perumahan yang ada di lingkungan mereka tidak berperan 

dalam membantu perekonomian warga. Selain itu, beberapa catatan di 

lapangan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:  

LOKASI SURVEI CATATAN PERUMAHAN 

 
SANANKULON Tidak ada TPA atau pengolahan sampah 

 

TULISKRIYO Program pengelohan sampah baru dimulai dengan pembagian tempat 
sampah dan pembelian mobil pengangkut sampah. TPA masih tahap 
pembangunan jadi belum bisa digunakan 

 

KANIGORO Sampah dikubur di halaman rumah 
 

TALUN Dulu ada truk pengangkut sampah sekarang sudah tidak ada lagi 
 

SRENGAT Ada 3 perumahan berbentuk kavling namun masih belum modern. Fasilitas 
sanitasi dan kebersihan sampah masih swadaya.  
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KANDANGAN Rumah warga masih berbentuk rumah desa yang bukan model perumahan. 
Masih terdapat tanah di belakang/sampingmah untuk mengelola atau 
membuang sampah 

 

KADEMANGAN Terdapat 2 TPA yaitu TPA jalan puntodewo (swadaya desa) dan jalan Arjuno 
(DLH Kab Blitar). Pengelolaan TPA desa masih belum terkelola.  

 

SUMBERBOTO Tidak ada TPA, sampah diolah masing-masing rumah tangga, biasanya 
dibakar. Untuk kebersihan lingkungan cukup terjaga dan asri 

 

WONOTIRTO Lingkungan bersih tp pengelolaan sampah masih tradisional dengan cara 
dikubur dan dibakar 

 

WATES Sampah dikubur dan dibakar. Tapi lingkungan bersih 
 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

4.2.4 Tingkat kepentingan program pembangunan infrastruktur 

Dari data survei yang telah dipaparkan di atas, terlihat bagaimana skor 

IKLI pada masing-masing unsur layanan infrastruktur dinilai oleh masyarakat. 

Selain itu, survei ini juga menanyakan tentang tingkat kepentingan 

infrastruktur bagi masyarakat. Berdasarkan tabel di bawah ini, masyarakat 

memberikan penilaian dengan tidak penting, kurang penting, penting, dan 

penting sekali. Rata-rata responden menjawab bahwa keberadaan 

infrastruktur dirasa penting bagi masyarakat. Pada layanan infrastruktur air 

bersih direspon sebagai layanan yang sangat penting.  

No Layanan 
Infrastruktur 

Kepuasan 
(v2) 

Kepentingan 
(v3) 

1 Jalan Raya 71,798 82,1 
2 Jembatan 75,309 81,2 
3 Transportasi Darat 63,319 83,2 
4 Irigasi 74,473 83,5 
5 Air Bersih 77,232 90,8 
6 Perumahan 60,159 80 

Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
Berdasarkan diagram Kartesius, data tersebut diolah dan dimasukkan 

pada beberapa kuadran sebagaimana berikut.  
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Sumber: Data survei IKLI Kab. Blitar 2021 
 

Kuadran A (Prioritas Utama) 

Kuadran ini menunjukkan unsur kepuasan masayarakat terhadap layanan 

infrastruktur di Kabupaten Blitar yang penanganannya perlu diprioritaskan 

karena dinilai sangat penting. Pada bagian layanan infrastruktur air bersih, 

kepuasan masyarakat sudah baik. Adapun kinerja layanan yang masih kurang 

baik adalah ketersediaan infrastruktur irigasi.  

Kuadran B (Pertahankan Prestasi) 

Kuadran ini menunjukkan area layanan infrastruktur yang perlu 

dipertahankan karena kinerjanya/tingkat pelaksanaannya dinilai sejalan 

dengan kepentingan dan harapan masyarakat. Tapi, pada kualitas layanan 

jalan dan jembatan masih dinilai masyarakat kurang baik.  

Kuadran C (Prioritas Rendah) 

Kuadran ini menunjukkan unsur kepuasan masyarakat terhadap layanan 

infrastruktur yang dianggap kurang penting pengaruhnya bagi masyarakat. 

Berdasarkan data IKLI sebelumnya, tidak ada layanan infrastruktur yang 

masuk pada kategori ini.  

A B 

C D 
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Kuadran D (Berlebihan) 

Kuadran ini menunjukkan unsur kepuasan masyarakat terhadap layanan 

infrastruktur di Kabupaten Blitar dan penilaian secara berlebihan dalam 

pelaksanaannya. Jika melihat kuadran Kartesius di atas, infrastruktur 

transportasi dan perumahan menjadi program yang dinilai masyarakat belum 

perlu diprioritaskan.   

 Jika melihat hasil survei IKLI 2021 yang menyatakan bahwa perolehan 

skor IKLI sebesar 70,382 poin, skor tersebut telah sesuai dengan target yang 

direncanakan oleh Bappeda yaitu sebesar 70 poin pada 2021. Adapun kategori 

penilaian dari Bappeda Kabupaten Blitar menempatkan 70,382 dalam 

kategori baik. Kategori penilaian yang dibuat oleh Bappeda adalah:  

• Indeks 0% - 20% (Tidak Baik) 

• Indeks 21% - 40% (Kurang Baik) 

• Indeks 41% - 60% (Cukup Baik) 

• Indeks 61% - 80% (Baik) 

• Indeks 81% - 100% (Sangat Baik) 

  



77 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data di lapangan, berikut beberapa poin yang bisa 

disimpulkan:  

1. Secara umum, survei IKLI 2021 menyebutkan perolehan skor IKLI 

sebesar 70,382 poin, skor tersebut telah sesuai dengan target yang 

direncanakan oleh Bappeda yaitu sebesar 70 poin pada 2021 yang 

dikategorikan baik berdasarkan range penilaian dari Bappeda 

Kabupaten Blitar.  

2. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jalan Raya di Kabupaten 

Blitar mendapat skor 71,798.  

3. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur jembatan di Kabupaten 

Blitar mendapat skor 75,309.  

4. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur transportasi darat di 

Kabupaten Blitar mendapat skor 63,319.  

5. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur irigasi pertanian di 

Kabupaten Blitar mendapat skor 74,473.  

6. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur air bersih di Kabupaten 

Blitar mendapat skor 77,232.  

7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur perumahan di Kabupaten 

Blitar mendapat skor 60,159.   

5.2 Rekomendasi 

Melihat perolehan skor IKLI Kabupaten Blitar 2021 tersebut, 

pemerintah masih perlu bekerja keras meningkatkan layanan infrastruktur di 

bidang jalan raya, jembatan, transportasi darat, irigasi pertanian, dan 

perumahan. Adapun prioritas layanan infrastruktur yaitu: Irigasi dan Air 

Bersih sebagai prioritas pertama, Jalan Raya dan Jembatan sebagai prioritas 

kedua, serta Transportasi darat dan Perumahan sebagai prioritas ketiga.  
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No 
Prioritas 

Unsur 
Nama Program 

Waktu 

(Triwulan 

ke) 

PJ 

I II III IV  

1 

  

Perumahan 

  

-Perbaikan sanitasi  

-Pelatihan pengelolaan limbah cair 

dan limbah padat Rumah Tangga 

-Penataan Sistem Penyaluran 

Air Limbah (SPAL) dan Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

Komunal 

        DLH dan Perkim 

        DLH, Perkim 

2 Transportasi 

Darat 

-Revitalisasi trayek angkutan umum 

-Revitalisasi terminal  

- Penambahan PJU dan rambu jalan         Dinas PU, Dishub 

3 
Jalan raya 

-Penambahan aspal dan perbaikan 

jalan rusak/berlubang/ makadam         Dinas PU, Dishub 

4 

  

Irigasi 

  

-Perbaikan irigasi terisier 

-Koordinasi berkala antar Pemerintah 

Kabupaten, Provinsi, dan Pusat untuk 

jaringan irigasi berkelanjutan         

Dinas PU, Dinas 

Pertanian dan 

Pangan 

-Pembersihan sampah saluran irigasi 
        

Dinas PUPR, DLH, 

DPP 

5 Jembatan -Pemeriksaan jembatan berkala         DPUPR, Dishub 

6 
Air Bersih 

-Perbaikan jaringan sistem air bersih  

Perluasan jaringan          

DLH, DPUPR, 

Perkim 
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Lampiran 1: Instrumen Penelitian 

KUESIONER SURVEI INDEKS KUALITAS LAYANAN 

INFRASTRUKTUR (IKLI) 

KABUPATEN BLITAR 2021 

 

Tanggal Survei  :     Jam Survey :  

Petugas Survei  :     Lokasi Survei : 

 

Profil Responden 

Jenis Kelamin  : ………….   Usia : …………… tahun 

Pendidikan   : …………. 

Pekerjaan  : …………. 

Alamat   : …………. 

 

I. INSFRASTRUKTUR DASAR RESPONDEN 

Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 
Apakah di rumah anda teraliri listrik?   
Apakah menggunakan PDAM? 
Jika tidak, air bersih diperoleh dari mana:  
a. Tandon bersama 
b. Sumur/sumur bor 
c. sambungan pipa  
d. sungai  
e. lainnya: ………………. 

  

Apakah terdapat saluran pembuangan limbah rumah 
tangga? 

  

Apakah ada pengelolaan limbah rumah tangga?   
Apakah memiliki akses pada irigasi di daeran anda?   
Apakah memiliki akses terhadap transportasi berikut:  
a. bus 
b. kereta api 
c. angkutan kota (angkot) 
d. transportasi online (gojek/grab) 

  

 

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN 

A. JALAN RAYA  

Indikator: Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik >40km/jam, Panjang jalan 

yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air 

No Unsur  Nilai 
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1 Bagaimana pendapat Saudara tentang kondisi fisik infrastruktur jalan raya 
yang anda gunakan 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 
3. baik 
4. Sangat baik 

 

2 Bagaimana pemahaman Saudara tentang kualitas fisik layanan infrastruktur 
jalan raya yang anda gunakan 
1. Tidak berkualitas sama sekali 
2. Kurang berkualitas 
3. berkualitas 
4. Sangat berkualitas 

 

3 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian infrastruktur jalan raya  
1. Tidak sesuai 
2. Kurang sesuai 
3. Sesuai 
4. Sangat sesuai 

 

4 Bagaimana pendapat Saudara tentang tingkat pemanfaatan infrastruktur jalan 
raya 
1. Tidak bermanfaat 
2. Kurang bermanfaat 
3. Bermanfaat 
4. Sangat bermanfaat 

 

5 Bagaimana pendapat Saudara tentang pengaruh infrastruktur jalan raya 
terhadap peningkatan perekonomian warga 
1. Tidak berpengaruh 
2. Kurang berpengaruh 
3. berpengaruh 
4. Sangat berpengaruh 

 

 

B. JEMBATAN  

Indikator: Panjang, lebar, akses, rambu 

No Unsur  Nilai 
1 Bagaimana pendapat Saudara tentang kondisi fisik infrastruktur jembatan 

yang anda gunakan 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 
3. baik 
4. Sangat baik 

 

2 Bagaimana pemahaman Saudara tentang kualitas fisik layanan infrastruktur 
jembatan yang anda gunakan 
1. Tidak berkualitas sama sekali 
2. Kurang berkualitas 
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3. berkualitas 
4. Sangat berkualitas 

3 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian infrastruktur jembatan 
1. Tidak sesuai 
2. Kurang sesuai 
3. Sesuai 
4. Sangat sesuai 

 

4 Bagaimana pendapat Saudara tentang tingkat pemanfaatan infrastruktur 
jembatan 
1. Tidak bermanfaat 
2. Kurang bermanfaat 
3. Bermanfaat 
4. Sangat bermanfaat 

 

5 Bagaimana pendapat Saudara tentang pengaruh infrastruktur jembatan 
terhadap peningkatan perekonomian warga 
1. Tidak berpengaruh 
2. Kurang berpengaruh 
3. berpengaruh 
4. Sangat berpengaruh 

 

 

 

C. TRANSPORTASI DARAT  

Indikator: Jumlah Penumpang Angkutan Umum, Jumlah Angkutan Darat, biaya, 

papan informasi dan rambu.  

No Unsur  Nilai 
1 Bagaimana pendapat Saudara tentang kondisi fisik infrastruktur transportasi 

darat yang anda gunakan 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 
3. baik 
4. Sangat baik 

 

2 Bagaimana pemahaman Saudara tentang kualitas fisik layanan infrastruktur 
transportasi darat yang anda gunakan 
1. Tidak berkualitas sama sekali 
2. Kurang berkualitas 
3. berkualitas 
4. Sangat berkualitas 

 

3 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian infrastruktur transportasi 
darat 
1. Tidak sesuai 
2. Kurang sesuai 
3. Sesuai 
4. Sangat sesuai 
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4 Bagaimana pendapat Saudara tentang tingkat pemanfaatan infrastruktur 
transportasi darat 
1. Tidak bermanfaat 
2. Kurang bermanfaat 
3. Bermanfaat 
4. Sangat bermanfaat 

 

5 Bagaimana pendapat Saudara tentang pengaruh infrastruktur transportasi 
darat terhadap peningkatan perekonomian warga 
1. Tidak berpengaruh 
2. Kurang berpengaruh 
3. berpengaruh 
4. Sangat berpengaruh 

 

 

D. IRIGASI PERTANIAN 

No Unsur  Nilai 
1 Bagaimana pendapat Saudara tentang kondisi fisik infrastruktur irigasi 

pertanian yang anda ketahui 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 
3. baik 
4. Sangat baik 

 

2 Bagaimana pemahaman Saudara tentang kualitas fisik layanan infrastruktur 
irigasi pertanian yang anda gunakan 
1. Tidak berkualitas sama sekali 
2. Kurang berkualitas 
3. berkualitas 
4. Sangat berkualitas 

 

3 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian infrastruktur irigasi 
pertanian  
1. Tidak sesuai 
2. Kurang sesuai 
3. Sesuai 
4. Sangat sesuai 

 

4 Bagaimana pendapat Saudara tentang tingkat pemanfaatan infrastruktur 
irigasi pertanian 
1. Tidak bermanfaat 
2. Kurang bermanfaat 
3. Bermanfaat 
4. Sangat bermanfaat 

 

5 Bagaimana pendapat Saudara tentang pengaruh infrastruktur irigasi 
pertanian terhadap peningkatan perekonomian warga 
1. Tidak berpengaruh 
2. Kurang berpengaruh 
3. berpengaruh 
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4. Sangat berpengaruh 
 

E. INFRASTRUKTUR AIR BERSIH  

Indikator: Infrastruktur ini dilihat dari ketersediaan Sistem Penyaluran Air Minum 

(SPAM) baik berupa jaringan pipa atau non jaringan pipa seperti sungai, bor, dst.  

No Unsur  Nilai 
1 Bagaimana pendapat Saudara tentang kondisi fisik infrastruktur air bersih 

yang anda gunakan 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 
3. baik 
4. Sangat baik 

 

2 Bagaimana pemahaman Saudara tentang kualitas fisik layanan infrastruktur 
air bersih yang anda gunakan 
1. Tidak berkualitas sama sekali 
2. Kurang berkualitas 
3. berkualitas 
4. Sangat berkualitas 

 

3 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian infrastruktur air bersih  
1. Tidak sesuai 
2. Kurang sesuai 
3. Sesuai 
4. Sangat sesuai 

 

4 Bagaimana pendapat Saudara tentang tingkat pemanfaatan infrastruktur air 
bersih 
1. Tidak bermanfaat 
2. Kurang bermanfaat 
3. Bermanfaat 
4. Sangat bermanfaat 

 

5 Bagaimana pendapat Saudara tentang pengaruh infrastruktur air bersih 
terhadap peningkatan perekonomian warga 
1. Tidak berpengaruh 
2. Kurang berpengaruh 
3. berpengaruh 
4. Sangat berpengaruh 

 

 

F. PERUMAHAN  

Indikator: Rumah tangga pengguna air bersih, Persentase Penduduk berakses air 

minum, Rumah tangga pengguna listrik (%), Rumah tangga ber-Sanitasi, Kawasan 

kumuh (%), Rumah layak huni.   

No Unsur  Nilai 
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1 Bagaimana pendapat Saudara tentang kondisi fisik infrastruktur sanitasi di 
lingkungan perumahan  
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 
3. baik 
4. Sangat baik 

 

2 Bagaimana pemahaman Saudara tentang kualitas fisik layanan infrastruktur 
di lingkungan perumahan yang anda gunakan 
1. Tidak berkualitas sama sekali 
2. Kurang berkualitas 
3. berkualitas 
4. Sangat berkualitas 

 

3 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian infrastruktur di lingkungan 
perumahan anda  
1. Tidak sesuai 
2. Kurang sesuai 
3. Sesuai 
4. Sangat sesuai 

 

4 Bagaimana pendapat Saudara tentang tingkat pemanfaatan infrastruktur di 
lingkungan perumahan anda 
1. Tidak bermanfaat 
2. Kurang bermanfaat 
3. Bermanfaat 
4. Sangat bermanfaat 

 

5 Bagaimana pendapat Saudara tentang pengaruh infrastruktur di lingkungan 
perumahan anda terhadap peningkatan perekonomian warga 
1. Tidak berpengaruh 
2. Kurang berpengaruh 
3. berpengaruh 
4. Sangat berpengaruh 
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Wilayah Survei IKLI 2021 

No Kecamatan Desa Enumerator Jumlah 
Responden 

1 Talun Jabung 
Talun  

 60 

2 Kanigoro Kanigoro 
Sawentar 

 60 

3 Garum Sidodadi 
Karangrejo 

 60 

4 Sanankulon Tuliskriyo 
Sanankulon 

 60 

5 Srengat Srengat 
Kandangan 

 60 

6 Wlingi Babadan 
Wlingi 

 60 

7 Kademangan Kademangan 
Jimbe 

 60 

8 Binangun Binangun 
Kedungwungu 

 60 

9 Wates Wates 
Mojorejo 

 60 

10 Wonotirto Wonotirto 
Sumberboto 

 60 

Total 600 
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Identifikasi Infrastruktur di lokasi Survei  

 Form ini diisi dari observasi lapang dan wawancara pada tokoh masyarakat 

setempat 

Desa   :  

 Informan  :  

1. Kondisi Jalan 

Panjang Jalan   :  km 

Aspal    :  km 

Tanah/batu/makadam  : km 

Keadaan baik (%)  :   

Penerangan cukup  : ya tidak 

Trotoar   : ada tidak 

Drainase   : ada  tidak 

Rambu     : ada tidak 

Terdapat jembatan timbang : ya tidak 

Catatan lainnya  : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 

 

2. Konsisi Irigasi   

Irigasi Primer   : ada  tidak 

Irigasi Sekunder  : ada  tidak 

Bentuk Irigasi   : …………….. 

Catatan lainnya  : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

3. Kondisi Jembatan  

Kelayakan jembatan  : Layak   tidak  

Aksesibilitas   : ya  tidak 

Penerangan   : ya   tidak 

Rambu    : ya  tidak 

Jembatan berlubang  : ya  tidak 

Catatan lainnya  : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

4. Kondisi Tempat Tinggal  

Terdapat TPA   : ya  tidak 

Lingkungan tempat tinggal : bersih  kumuh 

Jenis rumah tinggal  : Perumahan rumah desa 

Catatan lainnya  : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

5. Kondisi Transportasi darat :  

Terdapat terminal  : ya  tidak 

Terdapat stasiun  : ya tidak 

Catatan lainnya  : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

6. Kondisi Infrastruktur Air Bersih:  

Sumber Air Bersih :  

SPAM   : ada  tidak 

Pengelola  : a. PDAM b. swadaya masyarakat 

SPAM BJP*  : a. sumber  b. bor c. sungai d. lainnya: 

____________  
*)Sistem Penyaluran Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Pipa (BJP) 

Catatan lainnya  : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 
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Lampiran 2: Dokumentasi Kegiatan 
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