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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Diagram Alir Studi 

Penyusunan diagram alir penelitian bertujuan untuk memberikan alur 

metodologi yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Kegiatan yang dilakukan 

dalam studi ini dapat digambarkan pada Diagram Alir Penelitian pada Gambar 3.1 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Studi ”Penerapan City Walk Pada Ruang Publik di Jalan Panglima 

Sudirman Kota Probolinggo”  dilakukan di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan 

Kanigaran dan Mayangan Kota Probolinggo. Lokasi studi yang dipilih adalah sebagian 

ruas jalan pada Jalan Panglima Sudirman yaitu mulai dari simpang empat Jalan 

Pahlawan sampai simpang tiga Jalan Gatot Subroto. Pemilihan lokasi penelitian ini 

didasarkan atas besarnya kebutuhan jalur pejalan kaki terkait dengan penggunaan lahan  

dan karakteristik bangunan disekitarnya. Selain itu, pada ruas jalan ini juga merupakan 

pusat aktifitas dari masyarakat Kota Probolinggo dengan penggunaan lahan yang cukup 

beragam meliputi perdagangan-jasa, perkantoran, dan pendidikan. Dengan tingginya 

aktifitas yang ada, maka diperlukan penataan ruas jalan sehingga masyarakat dapat 

merasakan kenyamanan dan keamanan untuk beraktifitas di sana. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Peta 3.1, 3.2, dan 3.3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 3. Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 
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Peta 3. 1 Administrasi Kota Probolinggo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Peta 3. 2 Orientasi Wilayah Studi 
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3.3 Pembagian Segmen Wilayah Penelitian 

Pembagian segmen wilayah penelitian secara fisisk dimaksudkan agar kegiatan 

observasi/ pengamatan lapangan serta analisis terhadap data-data primer dan sekunder 

dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih mendetail. Pembagian dapat dilakukan 

dengan menetapkan batas-batas fisik sebagai penanda, dalam hal ini dapat berupa 

persimpangan atau perpotongan jalan, sehingga terbagi menjadi beberapa segmen/ 

bagian wilayah penelitian dengan pajang segmen yang sama  

Dalam studi ini, penentuan segmen ditentukan oleh adanya persimpangan berupa 

perempatan atau pertigaan di sepanjang Jl. Panglima Sudirman serta dominasi 

penggunaan lahan. Dimana akan dibagi menjadi 3 segmen. Penentuan segmentasi 

wilayah penelitian beserta titik pengamatannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Segmen A 

Segmen A merupakan bagian barat dari Jl. Panglima Sudirman yang 

berbatasan langsung dengan Jl. Panjaitan dan Jl. Soekarno Hatta. Segmen 1 

dimulai ujung barat Jl. Panglima Sudirman dan diakhiri pada simpang tiga Jl. 

Dr. Moch Saleh. 

Pada segmen A, penentuan titik pengamatan adalah sebagai berikut: 

• Titik Pengamatan A: Berada di depan Hotel Ratna 

Pemilihan titik pengamatan ini didasarkan pada tingginya aktivitas 

pejalan kaki karena pada titik pengamatan ini merupakan tarikan 

berupa hotel, warnet, dan cafe-cafe. 

2. Segmen B 

Segmen B dimulai dari simpang tiga Jl. DR Moch Saleh hingga simpang tiga 

Jl. Soeroyo. 

Pada segmen B, penentuan titik pengamatan adalah sebagai berikut: 

• Titik Pengamatan B: Berada di depan Kantor Walikota Probolinggo 

Penentuan titik pengamatan didasarkan pada tingginya akivitas 

pejalan kaki, dimana pada lokasi ini terdapat tarikan yang besar 

berupa pusat pemerintahan dan sekolah-sekolah. 

3. Segmen C 

Segmen C dimulai dari simpang tiga Jl. Soeroyo hingga ujung timur Jl. 

Panglima Sudirman yang berbatasan dengan Jl. Gatot Soebroto. 
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Pada segmen C, penentuan titik pengamatan adalah sebagai berikut: 

• Titik Pengamatan C-1: Berada di depan Resto Fastfood KFC 

Penentuan titik lokasi didasarkan pada tingginya aktivitas pejalan 

kaki akibat adanya tarikan pergerakan berupa restoran, cafe, dan 

toko-toko 

• Titik Pengamatan C-2: Berada di simpang tiga yang berbatasan   

langsung dengan Jalan Dr Soetomo. Penentuan titik loasi didasarkan 

pada tingginya aktifitas pejalan kaki di sekitar simpang tiga akibat 

deretan toko-toko maupun yang menuju ke Jalan Dr Soetomo 

• Titik Pengamatan C-3: Berada di depan Pasar Baru Probolinggo 

Penentuan titik lokasi didasarkan pada tingginya akitivitas pejalan 

kaki akibat adanya kegiatan berbelanja yang besar di pasar ini. Selain 

itu pada titik ini terdapat deretan toko-toko. 

• Titik Pengamatan C-4 : Berada di depan Pasar Gotong Royong 

Penentuan titik lokasi ini didasarkan pada aktifitas yang tinggi akibat 

tarikan berupa pasar, toko-toko, dan restoran. 

 

Titik pengamatan dan pembagian segmen pada wilayah studi lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Peta 3.3 
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Peta 3. 3 Pembagian Segmen Wilayah Studi 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Pengumpulan Data Primer 

1. Pengumpulan Data Kondisi Bangunan 

Dilakukan untuk mengetahui besaran tingkat pengaruh bangunan terhadap 

padatnya aktifitas pada jalan yang diapitnya. 

2. Pengumpulan Data Eksisting Jalur pejalan kaki 

Dilakukan dengan cara observasi terhadap prasarana jalur pejalan kaki di 

sepanjang Jl. Panglima Sudirman. Adapun aspek yang disurvey meliputi dimensi 

jalur pejalan kaki (lebar, panjang, dan perkerasan) serta hambatan-hambatan 

pada jalur pejalan kaki (parkir kendaraan bermotor, PKL, tiang listrik/telepon, 

pohon). Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui lebar efektif jalur 

pejalan kaki yang digunakan untuk berjalan, selain itu juga digunakan untuk 

mengetahui ruang gerak pejalan kaki. Alat bantu yang dipergunakan adalah alat 

ukur berupa meteran dan kamera foto. 

3. Pengumpulan Data Eksisting fasilitas penunjang jalur pejalan kaki (street 

furniture) 

Dilakukan dengan cara observasi lapangan terhadap persebaran fasilitas 

penunjang jalur pejalan kaki di sepanjang Jl. Panglima Sudirman. Fasilitas 

penunjang yang diidentifikasi meliputi tempat sampah, tempat pemberhentian 

kendaraan umum (halte/ shelter), lampu penerangan (PJU), jalur penyeberangan 

(zebra cross), pepohonan, telepon umum. Identifikasi dilakukan dengan 

memetakan persebadarn masing-masing fasilitas penunjang disertai dengan foto 

(photo mapping). 

4. Pengumpulan Data Pejalan Kaki (pejalan kaki counting) 

Jumlah pejalan kaki merupakan aspek yang paling penting dalam analisis tingkat 

pelayanan jalur pejalan kaki. Survey pejalan kaki dilakukan dengan cara 

observasi lapangan, dengan cara penghitungkan pejalan kaki pada titik-titik dan 

dalam jangka waktu yang ditentukan pada waktu-waktu puncak (peak hours). 

Adapun penentuan waktu puncak pada kegiatan pejalan kaki counting dapat 

ditentukan sebagai berikut: 

• Waktu pengamatan pagi, dilakukan pada ± pukul 06.00-08.00 WIB. Waktu 

pengamatan ini diyakini sebagai waktu dimulainya kegiatan masyarakat; 
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• Waktu pengamatan siang, dilakukan pada ± pukul 11.00-13.00 WIB. Waktu 

pengamatan ini diyakini sebagai waktu transisi, dimana terjadi 

kecenderungan kegiatan istirahat; dan 

• Waktu pengamatan malam, dilakukan pada ± pukul 15.30-17.30 WIB. 

Waktu pengamatan ini dapat mewakili waktu puncak malam, karena selain 

terjadi arus balik perjalanan kaegiatan, seringkali masyarakat memulai 

aktivitas rekreatif malam hari. 

Berdasarkan informasi tersebut, mekanisme survey pejalan kaki pada penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagau berikut: 

• Jumlah pejalan kaki dihitung setiap 15 menit, selama satu jam untuk masing-

masin pengamatan. Waktu yang ditentukan adalah jam 06.00-08.00 untuk 

pagi hari, 11.00-13.00 untuk siang hari, dan 15.30-17.30 untuk malam hari. 

• Survey dilakukan selama tiga hari pengamatan, hari Senin mewakili hari 

sibuk, hari jumat mewakili hari khusus dan hari minggu mewakili hari libur. 

5. Pengumpulan Data Penggunaan Lahan 

Dilakukan dengan mengindentifikasi jenis penggunaan lahan di sepanjang Jl. 

Panglima Sudirman. Masing-masing jenis penggunaan lahan dicatat dengan 

menggunakan media peta, serta pengambilan gambar (foto) untuk kepentingan 

photo mapping. 

6. Kuesioner 

Dilakukan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai pejalan kaki yang 

tidak dapat diperoleh melalui pengamatan langsung. Sesuai dengan tujuan 

penelitian, informasi umum yang hendak diperoleh melalui kuisioner adalah 

sebagai berikut: 

• Informasi umum pejalan kaki, meliputi nama dan usia; 

• Pola pergerakan pejalan kaki, meliputi asal (alamat dan awal memulai 

kegiatan berjalan) dan tujuan pejalan kaki; 

• Durasi berkegiatan; 

• Jarak tempuh pejalan kaki; 

• Moda kendaraan yang digunakan. 

• Untuk mengetahui persepsi pejalan kaki terhadap aspek kenyamanan, 

keamanan, keselamatan dan kesenangan 



60 
 

• Kesesuaian konsep city walk dengan kondisi eksisting 

 

3.4.2 Pengumpulan Data Sekunder 

Terbagi menjadi dua, yaitu studi literatur dan survey instansi. Studi literatur 

dilakukan berkenaan dengan tinjauan pustaka yang digunakan dan tinjauan dari 

penelitian terdahulu. Survey instansi dilakukan terhadap instansi yang berkaitan dengan 

studi yang dilakukan antara lain Bappeko Kota Probolinggo, Dinas Perhubungan, dan 

Dinas Bina Marga. Data yang didapat dari survey sekunder ini adalah data kebijakan-

kebijakan sistem transportasi Kota Probolinggo (Bappeko) yang akan digunakan untuk 

memberikan gambaran dasar kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam 

penyediaan kebutuhan sarana prasarana transportasi secara umum termasuk penyediaan 

fasilitas pejalan kaki, data fungsi dan penggunaan lahan di wilayah studi. Untuk 

mengetahui kegiatan/aktivitas yang ada di wilayah studi dan pengaruhnya terhadap 

pergerakan pejalan kaki nantinya, dan jaringan jalan (Dinas Perhubungan) untuk 

mengetahui keadaan sistem lalu lintas secara umum terutama keadaan kelas dan fungsi 

jalan yang akan berpengaruh kepada upaya penyediaan fasilitas pejalan, data bentuk 

serta jenis fasilitas pejalan serta peta wilayah studi (Dinas Bina Marga) untuk titik acuan 

terutama ketika memberikan arahan penyediaan fasilitas bagi pejalan. 

 

3.5 Populasi/ Sampel 

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang merupakan 

perhatian peneliti. Objek peneliti dapat berupa makhluk hidup, benda-benda, sistem dan 

prosedur, fenomena dan lain-lain. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil 

dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling, yaitu bentuk 

sampling non probabilitas dimana anggota sampelnya dipilih, diambil berdasarkan 

kemudahan mendapatkan data yang diperlukan, atau dilakukan seadanya seperti mudah 

ditemui atau dijangkau. Teknik ini biasa dilakukan karena beberapa pertimbangan, 

misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil 

sampel yang besar dan jauh. Rumus perhitungan sampel yang digunakan adalah 

(Arikunto: 2002): 

� � �����,	
�
��������������,	
��

 …………………………………………………..( 3-1) 
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dimana: 

n = Besarnya sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Margin error (tingkat kesalahan 10%) 

Z = Jumlah unit standart deviasi (1,64) 

Ukuran d(1-tingkat kepercayaan) dan z dapat diperoleh pada tabel berikut 

Tabel 3. 1 Konstanta Koresponding Untuk Tingkat Kepercayaan (Convidence Level) 
Tingkat Kepercayaan (%) Konstanta (Z) 

68,3 1,0 
86,6 1,5 
90,0 1,64 
92,8 1,8 
95,0 1,96 
95,5 2,0 
97,2 2,2 
98,4 2,4 
99,0 2,58 
99,7 3,0 
100,0 3,9 

Sumber: Paul C. Box dalam Arikunto (2002:42) 

Pemilihan jumlah sampel mempertimbangkan keterbatasan yang memiliki 

peneliti dalam hal waktu, biaya, dan tenaga sehingga tingkat kepercayaan yang diambil 

adalah 90,0%. Dengan tingkat kepercayaan tersebut maka tingkat kesalahan (d) sebesar 

10% dan z adalah 1,64. 

Berdasarkan hasil survei perhitungan volume pejalan kaki yang dilakukan di  

tempat dan lokasi , diperoleh jumlah pejalan kaki sebesar 7.438  pejalan kaki pada saat 

pengamatan yang dilakukan pada hari jumat, minggu dan senin. Penentuan sampel 

menggunakan rumus 3-1, sehingga diperoleh sampel minimum sebesar 67 responden. 

Jumah sampel yang harus diperoleh, yaitu sebesar 67 merupakan jumlah sampel yang 

harus diperoleh untuk menjaga kesahihan penelitian dengan tingkat kepercayaan 90,0%.  

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 67 responden yang bertujuan 

untuk memperoleh responden yang valid dan memudahkan distribusi  sampel secara 

proporsional pada titik survei seperti yang terlihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3. 2 Distribusi Sampel Responden 

Segmen Titik 
pengamatan 

Vol pejalan 
kaki Persentase Jumlah 

responden 
1 A 906 12,18 % 8 
2 B 995 13,38 % 9 
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Segmen Titik 
pengamatan 

Vol pejalan 
kaki Persentase Jumlah 

responden 
3 
 

C-1 1507 20,26 % 14 

C-2 1125 15,13 % 10 

C-3 1921 25,83 % 17 

C-4 984 13,23 % 9 

Total 7438 100.00 % 67 
 

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti 

yang memiliki variasi antara satu objek dengan objek yang lain dalam kelompok 

tersebut. Variabel penelitian yang digunakan pada studi Penerapan City Walk Pada 

Ruang Publik di Jalan Panglima Sudirman Kota Probolinggo merupakan turunan dari 

elemen urban design yang disesuaikan dengan pengembangan konsep City Walk di 

koridor Jalan Panglima Sudirman.  

Pada koridor Jalan Panglima Sudirman Kota Probolinggo, pengembangan 

konsep City Walk diarahkan untuk: 

a. Sebagai ruang terbuka publik 

Ruang publik di Kota Probolinggo yang tersedia hanya terdapat pada kawasan 

Alun-alun. Terbatasnya ruang publik yang terdapat di Kota Probolinggo 

menyebabkan masyarakat menjadi jenuh dan terjadi penumpukan aktivitas. 

Melalui pengembangan konsep citywalk pada koridor Jalan Panglima Sudirman 

diharapkan dapat menjadi alternatif public space sebagai ruang interaksi antar 

masayarakat. 

b. Sebagai kawasan perdagangan 

Koridor jalan Panglima Sudirman didominasi oleh kawasan perdagangan-jasa. 

Pusat aktivitas terdapat pada Pasar Baru Kota Probolinggo dan Pasar Gotong 

Royong. Hambatan pada lokasi penelitian yaitu terdapatnya PKL liar yang 

memanfaatkan jalur pejalan kaki sehingga cukup mengganggu aktivitas. Melalui 

pengembangan konsep citywalk pada koridor Jalan Panglima Sudirman 

diharapkan dapat mengakomodir aktivitas perdagangan baik perdagangan ritel, 

shopping mall, shopping street, dan kuliner. 

 

 



 

c. Sebagai jalur pejalan kaki

Keberadaan jalur pejalan kaki

pengembangan konsep citywalk

nyaman, dan memadai akan memudahkan aktivitas masyarakat berinteraksi pada 

koridor Jalan Panglima Sudirman.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

 

 

Berdasarkan Gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa konsep 

Jalan Panglima Sudirman adalah sebagai fungsi ruang publik, 

komersial. Dari ketiga fungsi tersebut maka dapat ditentukan elemen

yang diadopsi dari turunan elemen 

elemen-elemen City Walk tersebut antara lain:

a. Guna lahan 

Gambar 3. 2 Konsep Penerapan 

jalur pejalan kaki 

jalur pejalan kaki merupakan salah satu bagian penting dalam 

pengembangan konsep citywalk. Penyediaan jalur pejalan kaki

nyaman, dan memadai akan memudahkan aktivitas masyarakat berinteraksi pada 

koridor Jalan Panglima Sudirman.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.2 

dasarkan Gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa konsep City Walk

Jalan Panglima Sudirman adalah sebagai fungsi ruang publik, pejalan kaki

etiga fungsi tersebut maka dapat ditentukan elemen-elemen 

yang diadopsi dari turunan elemen urban design oleh Hamid Sirvany, 1985.  Sehingga 

tersebut antara lain: 

Konsep Penerapan City Walk pada Koridor Jalan Panglima 
Sudirman Probolinggo 

63 

merupakan salah satu bagian penting dalam 

jalur pejalan kaki yang aman, 

nyaman, dan memadai akan memudahkan aktivitas masyarakat berinteraksi pada 

 

City Walk pada Koridor 

pejalan kaki way, dan 

elemen City Walk 

oleh Hamid Sirvany, 1985.  Sehingga 

pada Koridor Jalan Panglima 
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b. Open space 

c. Activity support 

d. Signage 

e. Jalur pejalan kaki 

f. Perparkiran 

g. Daya tarik bangunan 

Berdasarkan elemen-elemen City Walk tersebut dapat ditentukan variabel 

penelitian pada studi Penerapan City Walk Pada Ruang Publik di Jalan Panglima 

Sudirman Kota Probolinggo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 

 

Tabel 3. 3.Variabel Penelitian Penerapan City Walk Pada Ruang Publik di Jalan Panglima 
Sudirman Kota Probolinggo 

No Tujuan Variabel Sub Variabel Sumber Pustaka Bahan Pertimbangan 
1 Karakteristik 

pola 
penggunaan 
lahan 

• Jenis 
penggunaan 
lahan 

• Dominasi 
penggunaan 
lahan 

• - • - Jenis dan dominasi 
pola penggunaan lahan 
akan mendukung 
pengembangan konsep 
City Walk. 

2 Karakteristik 
open space 

Ruang terbuka 
publik 

• Ketersediaan/ 
keberadaan 

• Kondisi 

• The Urban Process 
oleh Hamid 
Shirvani Van 
Nostrond Reinhold 
Company.Inc., 
New York, 1985 

Ketersediaan dan 
keberadaan ruang 
publik yang akan 
mendukung 
pengembangan konsep 
City Walk. 

3 Karakteristik 
activity 
support 

Pola 
penggunaan 
lahan 

Aktivitas 
perdagangan-jasa 

• The Urban Process 
oleh Hamid 
Shirvani Van 
Nostrond Reinhold 
Company.Inc., 
New York, 1985 

Aktivitas yang terjadi 
pada ruang publik akan 
mendukung 
pengembangan konsep 
City Walk. 

Aktivitas 
perkantoran 
Aktivitas 
pendidikan 
 

4 Karakteristik 
Signage 

Public signage • Kondisi 
• Fungsi 

• Kep.Dirjen Bina 
Marga No : 
1/P/BNKT/1991 
Tentang Pedoman 
Rambu-rambu Lalu 
Lintas dan Pejalan 
Kaki 

Signage atau 
penandaan merupakan 
salah satu elemen 
urban design yang 
menjadi salah satu 
faktor penting dalam 
mendukung konsep 
City Walk. Privat signage • Jenis 

• Bentuk 
• Dimensi 
• Posisi 
• Kondisi 

• Perda Kota 
Probolinggo no 10 
thn 2010 ttg 
reklame 
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No Tujuan Variabel Sub Variabel Sumber Pustaka Bahan Pertimbangan 
5 Karakteristik 

jalur pejalan 
kaki 

Arus sirkulasi 
pejalan kaki 

Pergerakan 
pejalan kaki  
(Asal, tujuan dan 
maksud, teman 
perjalanan, moda 
transportasi, jarak 
tempuh) 

• Teori Perancangan 
Urban, Laporan 
Tidak Diterbitkan. 
Bandung : Program 
Pasca Sarjana 
Intitut Teknologi 
Bandung. 

• Accomadating The 
Pejalan kaki oleh 
Richard K. 
Unterman, Van 
Nostrond Reinhold 
Company.Inc., 
New York, 1984 

• Central City Mall. 
New York : John 
Willey & Sons Inc 
oleh Rubenstein, 
Harvey M. 1978 

Pergerakan pejalan 
kaki yang ditentukan 
dari asal, tujuan, teman 
perjalanan, moda awal 
perjalanan, dan jarak 
tempuh sangat penting 
dalam memnutukan 
karakteristik perjalan 
yang dapat menentukan 
tingkat pelayanan jalur 
pejalan kaki 

Kapasitas Jalur 
pejalan kaki 

Lebar jalur 
pejalan kaki 

• Dirjen Bina 
Marga/Jalan 
No.011/T/Bt/1995  
mengenai lebar 
efektif trotoar. 

Kapsitas jalur pejalan 
kaki yang terdiri dari 
lebar dan ruang bagi 
pejalan kaki sangat 
mempengaruhi 
karakteristik jalur 
pejalan kaki yang dapat 
menentukan tingat 
pelayanan jalur pejalan 
kaki. 

Street Furniture 
(tempat sampah, 
lampu 
penerangan, halte, 
tanaman 
peneduh) 

• Keputusan Menteri 
Perhubungan No. 
63 Tahun 1993 
tentang Fasilitas 
Pendukung 
Kegiatan Lalu 
Lintas dan 
Angkutan Jalan 

Fasilitas penunjang 
yang ada memberikan 
pengaruh kepada 
tingkat kenyamanan 
dan kemanan bagi para 
pejalan kaki. 

Tingkat 
Pelayanan jalur 
pejalan kaki 

Volume pejalan 
kaki 

• Highway Capacity 
Manual oleh 
Transportation 
Research Board, 
National Research 
Council 
Washington, D.C. 
1985 

• Direktorat 
Penataan Ruang 
Nasional 2009 
tetang tingkat 

Volume pejaln kaki 
adalah banyaknya 
jumlah pejalan kaki 
yang menggunakan 
jalur pejalan kaki 
dalam org/ menit. 

Kecepatan  
pejalan kaki 

Merupakan rata-rata 
kecepatan berjalan 
pejalan kaki, biasanya 
dinyatakan dalam 
meter per menit 

Kepadatan 
pejalan kaki 

Yaitu jumlah pejalan 
kaki per satuan ruas 
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No Tujuan Variabel Sub Variabel Sumber Pustaka Bahan Pertimbangan 
pelayanan fasilitas 
pejalan kaki. 

 

yang dinyatakan dalam 
pejalan kaki per meter 
persegi 

Arus pejalan kaki Merupakan rata-rata 
kecepatan berjalan per 
satuan lebar trotoar 
efektif yang dinyatakan 
dalam pejalan 
kaki/meter/menit 
sejumlah pejalan kaki 
yang berjalan bersama-
sama dalam satu 
kelompok, biasanya 
tidak sengaja akibat 
dari pengendalian lalu 
lintas seperti lampu 
merah dan faktor lain 

6 Karakteristik 
perparkiran 

Tipe parkir • On street 
• Off street 

Kep Dirjen Perhub No 
272/HK.105/DRJD/96 
tentang pedoman 
tekinis 
penyelenggaraan 
fasilitas parkir. 

Perparkiran terkait 
dengan arus sirkulasi 
lalu lintas yang 
berpengaruh terhadap 
aktivitas sebuah 
kawasan. 

Lokasi/ spot 
parkir 

- 

7 Karakteristik 
bangunan 

Fungsi 
bangunan 

- Permen PU No. 
06/PRT/M/2007 
tentang Pedoman 
Pengaturan Rencana 
Tata Bangunan dan 
Lingkungan 

Digunakan untuk 
mengetahui dominasi 
fungsi sebuah 
bangunan sehingga 
dapat digunakan untuk 
arahan pengembangan 
pada sebuah kawasan 

Tampilan 
bangunan 

Fascade Permen PU No. 
06/PRT/M/2007 
tentang Pedoman 
Pengaturan Rencana 
Tata Bangunan dan 
Lingkungan 

Elemen arsitektur 
terpenting yang mampu 
menyuarakan fungsi 
dan makna sebuah 
bangunan. 

 Skyline Permen PU No. 
06/PRT/M/2007 
tentang Pedoman 
Pengaturan Rencana 
Tata Bangunan dan 
Lingkungan 

Skyline digunakan 
untuk menentukan 
analisis fisual terhadap 
rencana pengembangan 
jalur pejalan kaki yang 
nyaman 

Setback 
bangunan 

- Permen PU No. 
06/PRT/M/2007 
tentang Pedoman 
Pengaturan Rencana 
Tata Bangunan dan 
Lingkungan 

Setback bangunan 
digunakan untuk 
menentukan  lebar 
sempadan muka 
bangunan yang tergeser 
akibat pelebaran jalur 
pejalan kaki. 

Enterance 
bangunan 

- Permen PU No. 
06/PRT/M/2007 

mengetahui sirkulasi 
keluar masuk pada 
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No Tujuan Variabel Sub Variabel Sumber Pustaka Bahan Pertimbangan 
tentang Pedoman 
Pengaturan Rencana 
Tata Bangunan dan 
Lingkungan 

suatu bangunan 
khususnya yang 
berintensitas tinggi 
yang berpengaruh pada 
interaksi antara pejalan 
kaki dengan pengguna 
jalan raya 

Skala ruang - Permen PU No. 
06/PRT/M/2007 
tentang Pedoman 
Pengaturan Rencana 
Tata Bangunan dan 
Lingkungan 

Skala ruang digunakan 
untuk mengetahui 
proporsi bangungan 
terhadap koridor. 

8 Persepsi 
Masyarakat 

Open Space • Ketersediaan 
dan kondisi 
ruang publik 

Permen PU 
No.12/PRT/ M 2009 
tentang Pedoman 
Pengaturan Ruang 
Terbuka 

Persepsi masyarakat 
sangat penting 
diketahui untuk 
mengetahui pendapat 
pejalan kaki terkait 
aspek kenyaman, 
keamanan, 
keselamatan, dan 
kesengan terhadap 
kondisi eksisting jalur 
pejalan kaki. 

Activity 
support 

• Aktivitas 
perdagangan 

• Keragaman 
atraksi 

- 

Jalur pejalan 
kaki   

Fasilitas utama 
jalur pejalan kaki: 
• Lebar jalur 

pejalan kaki 
• Kondisi 

permukaan 
trotoar 

• Ketinggian 
trotoar dari 
aspal jalan 

• Ketersediaan 
dan kondisi 
jalur 
penyeberangan 

• Kondisi 
pelican 

• Dirjen Bina 
Marga/Jalan 
No.011/T/Bt/1995  
mengenai lebar 
efektif trotoar. 

• Dirjen Bina 
Marga 
Departemen 
Pekerjaan Umum 
pada tahun 1997 

Fasilitas  
pendukung jalur 
pejalan kaki 
(street furniture): 
• Ketersediaan 

dan kondisi 
fasilitas 
(tempat 
sampah, lampu 
penerangan, 
halte, pos 
keamanan, 
bangku 
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No Tujuan Variabel Sub Variabel Sumber Pustaka Bahan Pertimbangan 
istirahat, 
tanaman 
peneduh) 

Signage • Public signage 
• Private 

signage 

• Dirjen Bina Marga 
Departemen 
Pekerjaan Umum 
pada tahun 1997 

Perparkiran • Kesesuaian 
dan 
ketersediaan 
lahan parkir 

• Dirjen Perbub 
Darat no 272/ HK. 
105/DRJD/96 
tentang Pedoman 
Teknis 
Penyelenggara 
Fasilitas Parkir. 

Bangunan • Daya tarik 
bangunan 

• Fungsi 
bangunan 

• Keberadaan 
bangunan 

• Permen PU No. 
06/PRT/M/2007 
tentang Pedoman 
Pengaturan 
Rencana Tata 
Bangunan dan 
Lingkungan 

Psikis pejalan 
kaki 

• Keamanan 
• Kenyamanan 
• Keselamatan 
• Kesenangan 

• Accomadating The 
Pejalan kaki oleh 
Richard K. 
Unterman, Van 
Nostrond Reinhold 
Company.Inc., 
New York, 1984 

 
9 Arahan 

rencana 
konsep City 
Walk 

Konsep City 
Walk pada 
Koridor Jalan 
Panglima 
Sudirman 

• Rencana open 
space 

• - Pengembangan arahan 
rencana pada koridor 
Jalan Panglima 
Sudirman guna 
mendukung konsep 
citywalk  

• Rencana 
activity 
support 

• - 

• Rencana 
penataan 
signage 

• - 

• Rencana jalur 
pejalan kaki 

• - 

• Rencana 
perparkiran 

• - 

• Rencana 
penataan 
bangunan 

• - 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

 



 

Gambar 3. Gambar 3. 3 Flowchart Operasionalisasi Variabel

69 

 



70 
 

3.7 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dan evaluatif baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. 

3.7.1 Metode Deskriptif 

Metode deskriptif merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk 

melukiskan atau menggambarkan segenap fakta atau karakteristik populasi tertentu 

secara sistematis, actual, dan cermat (Suryabrata dalam Meru, 2006:38). Metode 

deskriptif yang digunakan adalah deskriptif statistik dan deskriptif eksploratif. 

A. Analisis pola penggunaan lahan 

Dalam analisis karakteristik pola penggunaan lahan, metode deskriptif 

digunakan untuk memberikan gambaran pola penggunaan lahan yang terdapat 

disepanjang koridor terkait jenis penggunaan lahan dan dominasi penggunaan 

lahan guna mendukung konsep citywalk. 

B. Analisis open space 

Dalam analisis karakteristik open space, metode deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran keberadaan ruang terbuka yang ada pada koridor Jalan 

Panglima Sudirman serta kebutuhan ruang terbuka yang harus disediakan untuk 

mendukung konsep citywalk. 

C. Analisis kegiatan penunjang (activity support) 

Dalam analisis karakteristik kegiatan penunjang, metode deskriftif ekstaporasi 

digunakan untuk memberikan gambaran aktual kondisi aktivitas dan kegiatan 

yang terjadi di sepanjang koridor Jalan Panglima Sudirman. 

D. Analisis kondisi signage 

Dalam analisis kondisi signage dibedakan menjadi public signage dan private 

signage, metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran keberadaan 

penandaan berupa rambu pejalan kaki, baliho, reklame, spanduk, dan papan 

nama tempat usaha  yang ada pada koridor Jalan Panglima Sudirman untuk 

mendukung konsep citywalk. 

E. Analisis Karakteristik Jalur pejalan kaki 

Dalam analisis karakteristik jalur pejalan kaki, metode deskriftif ekstaporasi 

digunakan untuk memberikan gambaran aktual kondisi guna lahan di lapangan 
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sehingga dapat diamati dengan lebih mudah melalui tinjauan spasial dengan 

bantuan media peta. 

F. Analisis Karakteristik Pejalan Kaki 

Dalam analisis karakteristik pejalan kaki, metode deskriftif statistik digunakan 

untuk mengelompokkan data ke dalam suatu interval kelas dan kemudian 

dihitung banyaknya pengamatan yang masuk ke setiap kelas. Langkah ini 

digunakan untuk memperoleh gambaran pergerakan pejalan kaki (jarak tempuh, 

modal awal, teman perjalanan, tujuan dan maksud, dan asal). 

G. Analisis perparkiran 

Dalam analisis perparkiran, metode deskriptif digunakan untuk memberikan 

gambaran keberadaan tipe parkir dan spot-spot lokasi parkir yang sangat 

berpengaruh terhadap arus sirkulasi lalu lintas guna mendukung konsep citywalk 

pada koridor Jalan Panglima Sudirman. 

3.7.2 Metode Evaluatif 

Metode evaluatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Evaluatif 

Standart/ Normatif yaitu dilakukan dengan membandingkan kondisi actual 

denagn criteria/ standart yang berlaku dan sesuai. 

A. Analisis Karakteristik Bangunan 

Analisis tata bangunan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi bangunan yang 

berada di sepanjang koridor wilayah studi, survey ini antara lain meliputi: 

• Fungsi bangunan 

Fungsi bangunan mempengaruhi daya tarik suatu kawasan. Semakin bersifat 

komersial maka potensi membangkitkan aktivitas publik makin besar. Fisik 

bangunan mempengaruhi citra kawasan. 

• Skyline 

Skyline bangunan merupakan salah satu analisis tampilan bangunan. 

Digunakan untuk mengatau irama visual bangungan pada sebuah koridor. 

• Fasade bangunan 

Data mengenai fasade bangunan yang terdapat di sepanjang koridor Jalan 

Panglima Sudirman digunakan untuk melihat citra dan  kesan yang 

ditimbulkan fasade terhadap koridor Jalan Panglima Sudirman. 
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• Setback bangunan 

Digunakan untuk mengetahui garis kemunduran muka bangunan akibat 

pelebaran jalur pejalan kaki. 

• Enterance bangunan 

Digunakan untuk mengetahui sirkulasi keluar masuk pada suatu bangunan 

khususnya yang berintensitas tinggi yang berpengaruh pada interaksi antara 

pejalan kaki dengan pengguna jalan raya. 

• Skala ruang 

Digunakan untuk mengetahui proporsi sebuah bangunan terhadap bangungan 

yang lain dalam sebuah koridor pengamatan. 

B. Analisis Karakteristik Jalur pejalan kaki 

1. Analisis  Kapasitas Jalur pejalan kaki 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui daya tampung maksimal jalur 

pejalan kaki pada kondisi eksisting. Untuk mengetahui kepasitas jalur 

pejalan kaki, dilakukan penghitungan luas ruang pejalan kaki, kemudian 

dibagi dengan kebutuhan ruang untuk satu orang, yakni 10 m2. Asumsi ini 

digunakan untuk mempermudah dalam hal perhitungan analisis. 

2. Analisis Fasilitas Penunjang Jalur pejalan kaki 

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah dan persebaran fasilitas 

penunjang jalur pejalan kaki dengan stadart Keputusan Menteri Perhubungan 

No. 63 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

C. Analisis Tingkat Pelayanan Jalur pejalan kaki 

Metode ini menggunakan tingkat pelayanan yang terdapat pada Direktorat 

Penataan Ruang Nasional sebagai acuan penentuan tingkat pelayanan.  

Penentuan tingkat pelayanan melalui tahapan berikut: 

1. Analisis terhadap volume pejalan kaki 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui volume puncak pejalan kaki yang 

melalui wilayah studi. Volume puncak diperoleh dengan melihat jumlah 

pejalan kaki tiap jamnya. data yang digunakan adalah hasil survei volume 

pejalan kaki yang dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disebutkan 

pada sub-sub bab sebelumnya. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui hal 
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yang mempengaruhi tinggi rendahnya volume pejalan kaki di wilayah 

penelitian. 

2. Analisis terhadap arus dan tingkat pelayanan 

Analisis arus pejalan kaki bertujuan untuk mengetahui jumlah pejalan kaki 

dalam satuan menit untuk luasan satu meter. V adalah tingkat arus yang 

dinyatakan dalam pejalan kaki/m/menit. 

Arus yang diamati adalah arus yang terjadi pada waktu puncak. Analisis ini 

juga mengkaji hal-hal yang mempengaruhi arus pejalan kaki di tiap titik 

pengamatan. Arus pejalan kaki merupakan dasar dalam penentuan tingkat 

pelayanan jalur pejalan kaki. 

Tingkat arus pejalan dibandingkan dengan kriteria tingkat pelayanan yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Penataan Ruang Nasional 2009 untuk 

memperoleh tingkat pelayanan eksisting. 

Tabel 3. 4 Tingkat Pelayanan Trotoar 
Tingkat Pelayanan Ruang (m2/orang) Arus (orang/m/menit) 

A > 5,6 < 16 
B 5,6 > 16-23 
C > 2,2-3,7 > 23-33 
D >1,1-2,2 > 33-49 
E > 0,75-1,4 > 49-75 
F < 0,75 > 75 

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Nasional Tahun 2009 

D. Analisis kelayakan konsep City Walk pada koridor Jalan Panglima Sudirman 

Analisis kelayakan dilakukan melalui analisis comparasi antara hasil obervasi 

kondisi eksisting dengan standart pedoman pada masing-masing elemen City 

Walk. Apabila elemen tersebut belum sesuai dengan standart maka perlu 

dilakukan perbaikan. 

E.  Analisis Persepsi Masyarakat 

Analisis tentang persepsi masyarakat akan membahas hasil yang diperoleh dari 

kuisioner tentang hambatan yang paling banyak ditemui oleh pejalan kaki. Hasil 

akan dinyatakan dalam bentuk persentase dan dan digunakan sebagai masukan 

dalam upaya penataan konsep City Walk di sepanjang Jl. Panglima Sudirman. 

Metode analisis yang digunakan adalah Impotance Performance Analysis.  
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• Importance Performance Analysis (IPA) 

Metode Importance Performance Analysis digunakan untuk menganalisis 

persepsii masyarakat terkait dengan aspek kenyamanan, keamanan, 

keselamatan dan kesenangan. Dengan menggunakan metode Importance 

Performance Analysis dapat dilihat elemen-elemen yang perlu diperbaiki di 

sepanjang koridor Jl. Panglima Sudirman. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini dijelaskan secara lebih 

rinci sebagai berikut: 

1. Penetapan item amatan 

Item amatan yang digunakan untuk menganalisis persepsi masyarakat 

terhadap aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kesenangan 

seperti dapat dilihat pada tabel 3.5. 

Tabel 3. 5 Kriteria dan Item Pertanyaan pada Analisis IPA (Importance Performance 
Analysis) untuk Penerapan Kosep City Walk pada Koridor Jalan Panglima Sudirman Kota 

Probolinggo 

Kriteria No. Item Pernyataan 

Open space 
1. Ketersediaan dan kebutuhan ruang publik 

2. Kondisi ruang publik 

Activity support 

3. Tarikan kegiatan yang dihasilkan 
4. Aktifitas kegiatan yang ditawarkan 
5. Ketersediaan atraksi 
6. Keberadaan PKL 

Fasilitas utama jalur 
pejalan kaki 

7. Lebar dan kondisi fisik trotoar 
8. Ketersediaan jalur penyeberangan 
9. Kondisi jalur penyeberangan 

Fasilitas  pendukung 
jalur pejalan kaki 

10. Ketersediaan halte 
11. Kondisi halte 
12. Ketersediaan tempat sampah 
13. Kondisi tempat sampah 
14. Keberadaan pohon peneduh 
15. Ketersediaan lampu penerangan pada malam hari 
16. Ketersediaan rambu pejalan kaki 

Perparkiran 
17. Kesesuan lahan parkir 
18. Ketersediaan lahan parkir 

Bangunan 
19. Fungsi bangunan untuk mendukung aktifitas 
20. Daya tarik tampilan bangunan 
21. Jarak bangunan dengan jalur pejalan kaki 

Psikis pejalan kaki 
22. Keberadaan petugas keamanan 
23. Kondisi dan ketersediaan lampu penerangan 
24. Keberadaan batas fisik pemisah antara jalur pejalan kaki dan 
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Kriteria No. Item Pernyataan 

jalur kendaraan 
25. Dapat melindungi dari kondisi cuaca 
26. Ketersediaan tempat istirahat bagi pejalan kaki 
27. Ketersediaan trooar sebagai ruang pejalan kaki 
28. Kondisi visual lingkungan sekitar 
29. Ragam kegiatan yang bis ditawarkan 

 

2. Pembobotan/penilaian 

Setelah kuisioner tersebar dalam jumlah yang telah ditentukan, dilakukan 

penilaian terhadap jawaban yang diberikan oleh responden. Penilaian 

setiap item dilakukan dengan menggunakan skala Likert yang terdiri atas 

lima tingkat. Skala Likert umumnya digunakan dalam penelitian yang 

bersifat pengukuran sikap, keyakinan, nilai dan pendapat 

pengguna/konsumen terhadap suatu pelayanan jasa atau objek. Kaitanya 

dalam penelitian ini adalah digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 

dan persepsi masyarakat terhadap penerapan konsep City Walk pada 

koridor Jl. Panglima Sudirman. Penilaian tingkat kepentingan (harapan) 

diberikan penilaian 1 sampai dengan 5 yang dimulai dari sangat tidak 

penting sampai sangat penting . 

a. Jawaban sangat penting diberi bobot 5 

b. Jawaban pentting diberi bobot 4 

c. Jawaban cukup diberi bobot 3 

d. Jawaban tidak penting diberi bobot 2 

e. Jawaban sangat tidak penting diberi bobot 1 

Penilaian kinerja layanan (eksisting) diberi penilaian mulai dari 1 sampai 

dengan 5 untuk pernytaan sangat tidak memuaskan sampai dengan 

sangat memuaskan. 

a. Jawaban sangat memuaskan diberi bobot 5 

b. Jawaban memuaskan diberi bobot 4 

c. Jawaban cukup diberi bobot 3 

d. Jawaban tidak memuaskan diberi bobot 2 

e. Jawaban sangat tidak memuaskan diberi bobot 1 
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3. Tingkat kesesuaian 

Berdasarkan hasil penilaian kepentingan dan hasil penilaian penerapan 

konsep City Walk pada koridor Jl. Panglima Sudirman akan dihasilkan 

suatu perhitungan tingkat kesesuaian antara tingkat kinerja layanan 

(eksisting) dan tingkat kepentingan (harapan). Tingkat kesesuaian inilah 

yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pengguna jalur pejalan kaki di sepanjang Jl. 

Panglima Sudirman. 

Kepuasan responden digambarakan oleh tingkat kesesuaian antara 

penilaian tingkat kinerja layanan dan tingkat kepentingan item-item 

terkait penerapan konsep City Walk pada koridor Jl. Panglima Sudirman. 

Masyarakat akan merasa puas apabila penilaian terhadap tingkat kinerja 

layanan (supplies) sebanding dengan tingkat kepentingan yang 

diharapkan masyarakat (demands) yaitu dengan nilai tingkat kesesuaian 

100%. Apabila nilainya melebihi 100%, maka masyarakat dinilai sangat 

puas, sedangkan bila dibawah 100% menandakan bahwa terdapat satu 

atau beberapa aspek yang dianggap perlu ditingkatkan kualitasnya. 

Tingkat kesesuaan dapat diperoleh dengan rumus: 

Tki  =  
Yi

Xi
 X 100%  ……………………………………………( 3-2) 

di mana: Tki = Tingkat kesesuaian responden (konsumen) 

     Xi = Skor penilaian persepsi terhadap layanan (eksisting) jalur 

pejalan kaki 

             Yi   = Skor penilaian kepentingan (harapan) jalur pejalan kaki 

4. Diagram Kartesius 

Diagram Kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas 4 (empat) 

bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus 

pada titik-titik (X ,Y ), di mana X  merupakan rata-rata dari rata-rata skor 

tingkat kinerja layanan (eksisting) terhadap seluruh item terkait 

penerapan konsep City Walk pada koridor Jl. Panglima Sudirman, 

sedangkan Y  adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan 

seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Secara 
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keseluruhan terdapat 20 item (K = 22). Sumbu mendatar (X) diisi olh 

skor tingkat kinerja layanan, sedangkan sumbu (Y) diisi oleh skor 

kepentingan. 

Dalam penyederhanaan rumus, maka untuk setiap faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen dengan: 

 X  = 
n

Xi∑     Y  = 
n

Yi∑
 
………………… ( 3-

3) 

dimana: X = Skor rata-rata tingkat persepsi 

                Y  = Skor rata-rata tingkat kepentingan 

                 n  = Jumlah responden 

Kemudian untuk menentukan batas obyektif dalam pemetaan atribut 

pada Diagram Kartesius yaitu titik-titik (X ,Y ) digunakan rumus: 

                       
K

Xi
X

N

1i
∑

==                     
K

Yi
Y

N

1i
∑

== ………………… ( 3-4) 

dimana K = Banyaknya item/atribut/fakta yang dinilai konsumen. 

Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan seperti pada 

Gambar 3.4. 
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IMPORTANCE 
Kepentingan (harapan) 

Kuadran IV 

Kualitas Berlebihan  

Kuadran III 

Prioritas rendah 

Kuadran I 

Prioritas Utama  

Diagram IPA 

Tingkat Kinerja 
Layanan (eksisting) 

Kuadran II 

Lanjutkan Prestasi  

Gambar 3. 4 Diagram Importance-Performance Matrix 

Sumber: Supranto (2002 : 242) 

 

Strategi yang dapat dilakukan berkenaan dengan posisi masing-masing variabel 

pada keempat kuadran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

I. Pada kuadran ini ditunjukkan bahwa tingkat kinerja pelayanan item adalah 

lebih rendah daripada keinginan masyarakat,sehingga perlu adanya 

perbaikan-perbaikan terhadap item-item tersebut. Pada kuadran ini 

pembenahan terhadap item-item mendapatkan prioritas utama, melalui 

perbaikan dan pemeliharaan secara terus menerus. 

II.  Kuadran ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja pelayanan dan keinginan 

masyarakat (yang diwakili oleh tingkat kepentingan) terhadap item-item 

yang ada berada pada tingkat tinggi dan sesuai, sehingga yang perlu 

dilakukan adalah mempertahankan kinerja item-item tersebut. 

III.  Pada kuadran ini tingkat kinerja layanan dan tingkat kepentingan (harapan 

masyarakat) terhadap item-item yang ada berada pada tingkat yang rendah 

sehingga belum memerlukan adanya upaya perbaikan terhadap item-item 

tersebut karena pengaruh dan manfaat yang dirasakan sangat kecil. 
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IV.  Pada kuadran ini tingkat kinerja pelayanan berada pada tingkat yang tinggi, 

namun tidak diimbangi oleh tingkat kepentingan (harapan) masyarakat. 

Strategi yang diambil untuk mensikapi item-item pada kuadran ini adalah 

dengan lebih memperhatikan aspek-aspek lainnya. 

F. Arahan rencana penataan koridor Jalan Panglima Sudirman 

Arahan rencana menjadi penutup dari keseluruhan analisis, dimana diperoleh 

dasar-dasar melakukan penataan koridor Jl Panglima Sudirman berdasarkan 

analisis-analisis sebelumnya yang disesuaikan dengan konsep City Walk. 

Elemen penataan koridor difokuskan pada hasil analisis kondisi di lapangan, 

analisis kelayakan dan analisis IPA.  
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3.8 Desain Survey 

Tabel 3. 6 Desain Survey Studi ” Penerapan City Walk Pada Ruang Publik di Jalan Panglima Sudirman Kota Probolinggo” 

No. Tujuan Variabel Sub Variabel Sub-Sub 
Variabel Metode Analisis Sumber 

Data 

Metode 
Pengumpulan 

data 
Output 

1. Mengetahui 
kondisi 
karakteristik dan 
kelayakan Jl. 
Panglima 
Sudirman dalam 
mendukung 
pengembangan 
Ruang Publik 
dengan Konsep 
City Walk 

Pola 
penggunaan 
lahan 

• Jenis 
penggunaan 
lahan 

• Dominasi 
penggunaan 
lahan 

• - Analisis Deskriptif 
berdasarkan hasil observasi 
lapangan 

Survey 
primer 

Observasi 
lapangan 

Karakteristik pola 
penggunaan lahan 
terkait dengan 
Penataan Koridor 
Jalan Panglima 
Sudirman - Kota 
Probolinggo 
Sebagai Ruang 
Publik dengan 
Konsep City Walk 

Open space • Keberadaan/ 
ketersediaan 
ruang publik 

• Kondisi 
ruang 
terbuka 

• - Analisis Deskriptif 
menggunakan standart 
Permen PU No.12/PRT/ M 
2009 ttg ruang terbuka publik 
di perkotaan 

Survey 
primer 

Observasi 
lapangan 

Karakteristik open 
space terkait 
dengan Penataan 
Koridor Jalan 
Panglima 
Sudirman - Kota 
Probolinggo 
Sebagai Ruang 
Publik dengan 
Konsep City Walk 
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No. Tujuan Variabel Sub Variabel Sub-Sub 
Variabel Metode Analisis Sumber 

Data 

Metode 
Pengumpulan 

data 
Output 

Activity 
support 

Aktivitas 
masing-masing 
guna lahan 

• Aktivitas 
perdagangan-
jasa 

• Aktivitas 
perkantoran 

• Aktivitas 
pendidikan 

Analisis Deskriptif 
berdasarkan The Urban 
Process oleh Hamid Shirvani 
Van Nostrond Reinhold 
Company.Inc., New York, 
1985 

Survey 
primer 

Observasi 
lapangan 

Karakteristik 
activity support 
terkait dengan 
Penataan Koridor 
Jalan Panglima 
Sudirman - Kota 
Probolinggo 
Sebagai Ruang 
Publik dengan 
Konsep City Walk 

Signage Public signage • Kondisi 
• Fungsi 

Analisis Evaluatif 
Menggunakan standart 
Kep.Dirjen Bina Marga No : 
1/P/BNKT/1991 tentang 
pedoman rambu-rambu lalu 
lintas dan pejalan kaki 
 

Survey 
primer 

Observasi 
lapangan 

Karakteristik 
public dan private 
signage Koridor 
Jalan Panglima 
Sudirman terkait 
dengan Konsep 
City Walk 

Private signage • Jenis 
• Bentuk 
• Dimensi 
• Posisi 
• Kondisi 

Analisis Evaluatif 
Menggunakan standart 
Perda Kota Probolinggo no 
10 thn 2010 ttg reklame 
 

Survey 
primer 

Observasi 
lapangan 

Pejalan kaki Kapasitas Jalur 
pejalan kaki 

Lebar jalur 
pejalan kaki 
 

Analisis Evaluatif 
Menggunakan standart 
tingkat pelayanan trotoar 
DirjenBina Marga/Jalan 
No.011/T/Bt/1995  tentang 
lebar efektif trotoar 

Survey 
primer 

Observasi 
lapangan 

Karakteristik 
pejalan kaki Jl. 
Panglima 
Sudirman terkait 
dengan Penataan 
Koridor Jalan 
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No. Tujuan Variabel Sub Variabel Sub-Sub 
Variabel Metode Analisis Sumber 

Data 

Metode 
Pengumpulan 

data 
Output 

Fungsi, kondisi, 
dan material 
street furniture 
(tempat 
sampah, lampu 
penerangan, 
halte, tanaman 
peneduh) 

Analisis Deskriptif-Evaluatif 
Menggunakan standart 
Keputusan Menteri 
Perhubungan No. 63 Tahun 
1993 tentang Fasilitas 
Pendukung Kegiatan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 

Survey 
primer 

Observasi 
lapangan 

Panglima 
Sudirman - Kota 
Probolinggo 
Sebagai Ruang 
Publik dengan 
Konsep City Walk 

Arus sirkulasi 
pejalan kaki 

Pergerakan 
pejalan kaki 
(asal, tujuan, 
lama kegiatan, 
moda yang 
digunakan, dan 
jarak tempuh). 

Analisis Deskriptif-Evaluatif 
berdasarkan hasil kuesioner 

Survey 
primer 

Hasil 
kuesioner 

Tingkat 
pelayanan 
pejalan kaki 

Volume pejalan 
kaki 

Analisis Evaluatif 
Menggunakan standart 
tingkat pelayanan jalur  
pejalan kaki berdasarkan 
Direktorat Penataan Ruang 
Nasional 2009. 

Survey 
primer 

Observasi 
lapangan 

Kecepatan 
pejalan kaki 
Kepadatan 
pejalan kaki 
Arus pejalan 
kaki 

Perparkiran • Tipe parkir 
• Spot parkir 

 

• On street 
• Off street 

Analisis Deskriptif - Evaluatif 
berdasarkan Kep Dirjen 
Perhub No 
272/HK.105/DRJD/96 
tentang penyelenggaraan 
fasilitas parkir. 

Survey 
primer 

Observasi 
lapangan 

Karakteristik 
perparkiran terkait 
dengan Penataan 
Koridor Jalan 
Panglima 
Sudirman - Kota 
Probolinggo 
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No. Tujuan Variabel Sub Variabel Sub-Sub 
Variabel Metode Analisis Sumber 

Data 

Metode 
Pengumpulan 

data 
Output 

Sebagai Ruang 
Publik dengan 
Konsep City Walk 

Bangunan Fungsi 
bangunan 

- Analisis Deskriptif-Evaluatif  
Menggunakan standart 
Permen PU No. 
06/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Pengaturan 
Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan 

Survey 
primer 

Observasi 
lapangan 

Karakteristik 
bangunan terkait 
dengan Penataan 
Koridor Jalan 
Panglima 
Sudirman - Kota 
Probolinggo 
Sebagai Ruang 
Publik dengan 
Konsep City Walk 

Tampilan 
bangunan 

-Skyline 
-Fasade 

sideback 
bangunan 

- 

Enterance 
bangunan 

- 

Skala ruang  - 

2. Mengetahui 
persepsi 
masyarakat 
terkait dengan 
Penataan 
Koridor Jalan 
Panglima 
Sudirman - Kota 
Probolinggo 
Sebagai Ruang 
Publik dengan 
Konsep City 
Walk 

Persepsi 
terhadap 
keberadaan/ 
ketersediaan 
dan kondisi 
ruang terbuka 

Ruang terbuka 
(taman koridor) 

• Ketersediaan 
• Kondisi 

Analisis Evaluatif 
menggunakan metode 
Important Performance 
Analisys (IPA) 
 

Survey 
primer 

Hasil 

kuesioner 

Persepsi 
masyarakat terkait 
dengan Penataan 
Koridor Jalan 
Panglima 
Sudirman - Kota 
Probolinggo 
Sebagai Ruang 
Publik dengan 
Konsep City Walk 

Persepsi 
terhadap 
ketersediaan 
street 
furniture dan 
signage 

Halte • Jumlah 
• Kondisi 
• Kesesuain 

fungsi 
 

Papan informasi 

Bangku/ tempat 
informasi 
Tempat sampah 

Tanaman 
penenduh 

Persepsi 
terhadap 

• Lebar  
 

• Lebar jalur 
pejalan kaki 
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No. Tujuan Variabel Sub Variabel Sub-Sub 
Variabel Metode Analisis Sumber 

Data 

Metode 
Pengumpulan 

data 
Output 

Fasilitas 
utama jalur 
pejalan kaki 

• Kondisi • Kondisi 
permukaan 
trotoar 

• Ketinggian 
trotoar dari 
aspal jalan 

• Ketersediaan 
dan kondisi 
jalur 
penyeberang
an 

• Kondisi 
pelican 

Aspek psikis 
pejalan kaki 

Kenyamanan • Mampu 
melindungi 
dari panas 
dan hujan 

• Mampu 
memberikan 
suasan yang 
tenang dan 
betah 

• Bebas dari 
kebisingan 
dan polusi 
udara. 

• Bebas dari 
tindak 
kejahatan 

Keamanan 

Keselamatan 

Kesenangan 
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No. Tujuan Variabel Sub Variabel Sub-Sub 
Variabel Metode Analisis Sumber 

Data 

Metode 
Pengumpulan 

data 
Output 

Persepsi 
terhadap 
koridor  

• Activity 
support 

• Aktivitas 
perdagangan 

• Keragaman 
atraksi 

Persepsi 
terhadap 
perparkiran 

• Parkir • Kesesuaian 
parkir 

• Ketersediaan 
lahan parkir 

Persepsi 
terhadap 
bangunan 

• Daya tarik 
bangunan 

• Fungsi 
bangunan 

• Keberadaan 
bangunan 

- 

3. Menentukan 
arahan rencana 
Penataan 
Koridor Jalan 
Panglima 
Sudirman - Kota 
Probolinggo 
Sebagai Ruang 
Publik dengan 
Konsep City 
Walk 

Konsep City 
Walk 

• Rencana 
open space 

• Penyediaan 
lokasi/ spot 
ruang 
terbuka 

Metode analisis 
development sesuai dengan 
hasil comparasi antara 
analsis observasi eksisiting 
dengan analisis IPA 

Hasil analisis - Penataan Koridor 
Jalan Panglima 
Sudirman - Kota 
Probolinggo 
Sebagai Ruang 
Publik dengan 
Konsep City Walk 

• Rencana 
activity 
support 

• Penyediaan 
activity 
support 

• Rencana 
Signage 

• Public 
signage 

• Private 
signage 
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No. Tujuan Variabel Sub Variabel Sub-Sub 
Variabel Metode Analisis Sumber 

Data 

Metode 
Pengumpulan 

data 
Output 

• Rencana 
perbaikan 
jalur pejalan 
kaki 

• Perbaikan 
jalur pejalan 
kaki 

• Pelebaran 
jalur pejalan 
kaki 

• Penyediaan 
ruang pejalan 
kaki 

• Street 
furniture 
(Halte, 
bangku 
istirahat, 
tanaman 
peneduh, 
pagar 
pembatas, 
lampu 
penerangan, 
tempat 
sampah) 

• Rencana 
perparkiran 

• Pengaturan 
parkir 

• Penyediaan 
lokasi parkir 

• Rencana 
bangunan 

• Skyline 
• Setback 

bangunan 
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No. Tujuan Variabel Sub Variabel Sub-Sub 
Variabel Metode Analisis Sumber 

Data 

Metode 
Pengumpulan 

data 
Output 

• Enterance 
• Skala ruang 

Sumber: Hasil Analisis 2014
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