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1. Lalar Belakang 
Dalam pola pengemoongun wilayah, kota Surabaya ditetapkan ~ salah 

satu pllsat pcruhangunan mama Hal im menyebabkan terjadinya pertumbuhanyang 
cukup pesa! pada sektor-sektor tertentu, antara lain sektor jasa dan pelayanan, 
industri dan perdagllngan yang pada urnumnya teJjlldi dan membutuhkan lahan di 
pusst-pusat pcrtumbuhan kota yang dahulu merupakan lokasi pemukiman 
penduduk.Akibiltnya, bnnyak pendndllk (Ii wil3yah tersebnt haros rneninggalklln 
tcmpat tinggalnya menuju tempat pemukilnan baru. Kecenderungatl ini 
rnenyebabkan (erjadinya tingkat pertumbuhan penduduk yang berberla pada setiap 
kecamalmL Sehinggll, dipcrlllkan suatu pola perpasarnll yang dapat memenulri dan 
sekaligru; rnengantisipasi pergesan penduduk yang ada. 

MasaJalmya, apakah pola pcrpasaran dan atau pola penyebaran fasilitas' 
perpasarall yang ada saal 1m telah dapat memenuhi kebutahan sebagian besar 
penduduk yang baik d.aiam jum!ah maupun pola penyebarannya telah jauh 
berkembang. LJntuk menjawab pertanyaall tersebut perlu dilakukanlJel1gujian alas 
hipotesis y,Ulg meuyata!mll hahwa "Tidak ada perbcdalUl yang cukup signifikan 
anulI1\ tingka! l-.:ualitas dan atau penvediaan fruillitas PC1}JasaraIl yang terdapat pada 
satu wilayah k~"\.:llilllltwi tCltentu dengan wilayah keCamllt!Ul yang lain di wilayah 
Kotarnadya Da(:rah Tingkat II Surabaya". 
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Tujuan Penelitian 
Pene1itian ini ditqiukan llntuk mengidentifikasi atau untuk mengenali pola 

perpasaran dan atau pola penyebaran fasilitas perpasaran selia melakukan 
pengujian tenlang peIbedaan lingkitt J...:ualitas pelayanan dan atau tingkat 
keter>ediaan filSiliras pelaYa.IllUl bidang pt.'rpaSanlll yang yang tersediall pada allatu 
~ilayah kecamatan dengan wilayall kecamatan yang lain. 

Metodologi 
Populasi, Sampel dan Pengumpulan nata 

Populasi penelitian ini adalah unit-unit pasar Pemda yang ada di \1,'ilayah 
KotaJIlIldvll Sllmbaya dau tidak digullll.kan sampei. Itlentifikasi dalam rangka 
perolcMu data :\iflng diperhlkan dtlakuklln deugan survey Japangan (primer) ke 
setiap lokas1 dllliann poplIlasl bermln serta penglll11pttl!ltl dnlll sekllnder dan 
rumber-tmmber data yang layak dipcfcaya. 

Analsis Data 
Data yang diperoleh Man diiltk1lisis dengalll11mllS CHI KU ADHAT dengan 

tahapan anaJisis sebagai berilmt: 
a. Idelltifikasi variabel-variabd kualitas pdayanan aum tillgkat pelayalwn 

yang tersediaiada pada setiap wilayah kecallwiall yang ada. 
b. Menentllkan skor alas setillP tingkat kualitas pclayana.ll mulai dari skor t 

u.ntuk yang kllalitasnya sangat jelek bingga skor 6 u.ntuk yang k-ualitasnya 
sanga t baik. 

c, Merdapitulasi skor 
d, Menyusun tabel contingency 
e. Mengllji hipotesis dengan rnenggunakan tingknt signifIkansi O.{)5 pada 

tabd Chi Kuadrot. 

Kesimpulan da~aran 
Kesimpulan / 
L 	 Berdasarkall uji statistik diperoleh hasil bahwa chi kuadrat observusi 

(11,36813186) klll1111g dari lItaU lebih kecil dari chi kuadrat tabel (18,31). 
Oleh icarella itu, hipotesis nol tHo) yang menyatakan ballW3 tidal<. terdaput 
peroedaan k-ualitlls peillyanall bidang perpasuran DITERIMA. 

2, 	 Meski secara relatif It.'fdapat 61 % kecrunatan yang telah mempu.nyai tingkat 
kualilas penyediaull fasilitns perpasaran 'cukup' dilihat dari kebutillirul 
IIlutlaknya tlllmpak masih juah dari memadai, 

Saran-Saran 
1. 	 Karena pertuIl1bUhall penduduk polanya ceruierung negatif pada wilayah 

tertentu dan positif pada wilayah lain, maka tidal<. menutup kemullgkian 
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bahwa pada dua tan 3 talum melldatang telah terjadi hal yang seba1iknya. 
Untuk itu, hal yang demikian perlu sege.ra diantisipasi dengan menyusun 
pola petpasaran yang sesuai dengan k.ebutuhan setillp wilayah. 

2. 	 pengendaliandanpengawasanterhadappenyediaanfasilitasperpasaran.oleh 
SWllsta hams ditingkatkan agar tid."Ik merugikall PemerintBlt danl1lllliY3Il!kat 
!lmHm Temla!>uk dalam ka!agori Illi adala!t pcngawasan dan pengendaJian 
sc:r!l! pcmuin.aan terhadap pasur "krempyeng". 
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