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 Koridor Jalan MT Haryono merupakan koridor jalan yang memiliki berbagai 

macam  aktivitas didalamnya,sebagai salah satu dari lima jalan provinsi lainnya,  koridor 

jalan tersebut merupakan salah satu dari sekian kawasan komersial yang ada di Kota Malang 

yang memiliki perkembangan yang cukup cepat, perkembangan tersebut menimbulkan 

pertumbuhan wajah koridor yang tidak terkontrol yang akan mempengaruhi aktivitas 

masyarakat, citra kawasan, maupun aspek kenyamanan yang ada. Munculnya aktivitas-

aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan maupun ruang yang tersedia akan menimbulkan 

dampak terhadap aktivitas lainnya, salah satunya adalah ruang pejalan kaki.  

 Ketidaksesuaian dengan tata aturan dan kota akan memberikan dampak terhadap 

citra kawasan.Terbentuknya citra kawasan yang baik tidak luput dari pesepsi masyarakat 

pengguna. Timbulnya persepsi tersebut merupakan hasil dari proses dua arah antara 

pengamat dengan karakteristik fisik lingkungannya. Penilaian pengguna terhadap 

karakterisitik fisik lingkungan merupakan hal penting dalam mengetahui tingkat 

kenyamanan, pada dasarnya terdapat empat aspek utama kenyamanan, dua diantaranya 

adalah kenyamanan visual dan spasial yang mrupakan fokus utama pada penelitian ini, 

sehingga dapat menjawab akan kebutuhan kenyamanan ruang pejalan kaki. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kenyamanan visual dan 

spasial ruang pejalan kaki pada koridor Jalan MT Haryono, Kota Malang, berdasarkan 

preferensi masyarakat sebagai salah satu pertimbangan untuk membentuk citra kawasan 

yang baik. 

 Metode yang digunakan adalah metode kualitatif –kuantitatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi lapangan menggunakan kamera untuk mengambil foto kondisi 

fisik lingkungan dan kuisioner yang terdiri dari 12 pertanyaan kenyamanan spasial dan 9 

pertanyaan kenyamanan visual yang merupakan variabel bebas dan 1 pertanyaan 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum yang merupakan variabel terikat. Waktu 

pengambilan data dilakukan pada pagi hari (06:00) hingga sore hari (17:00), pengambilan 



data dilakukan pada malam hari karena terbatasnya visualisasi yang dapat ditangkap oleh 

kamera. Data yang dihasilkan berupa foto dan pengukuran kemudian dianalisis melalui 

pendekatan tinjauan teori maupun peratura-peraturan yang berlaku sedangkan untuk hasil 

kuisioner menggunakan software SPSS dengan analisis regresi sederhana. 

 Dari hasil analisis mengenai evaluasi kenyamanan visual dan spasial ruang pejalan 

kaki pada koridor Jalan MT Haryono Kota Malang, Keseluruhan hasil preferensi masyarakat 

pada variabel bebas kenyamanan visual dan kenyamanan spasial hampir seluruhnya 

memiliki nilai negatif, masyarakat menilai bahwa tiap sub variabel masih belum dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini relevan dengan kondisi karakteristik fisik yang 

masih belum sesuai dengan peraturan maupun tinjauan teori kenyamanan dan ruang pejalan 

kaki. 

Kata Kunci: Kenyamanan, Visual dan Spasial , Ruang Pejalan Kaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
 

 

Muchamad Januar Irfan, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Universitas 

Brawijaya, December 2017, Evaluation of Visual Comfort and Spatial Pedestrian Space MT 

Haryono Street Corridor Malang City Based on Public preference, Supervisor: Dr. Eng. 

Herry Santosa, ST., MT 

 MT Haryono Road Corridor is a road corridor that has various activities inside, as 

one of the other five provincial roads, the road corridor is one of the many commercial areas 

in the city of Malang which has a fairly rapid development, uncontrolled corridors that will 

affect community activities, image of the region, as well as the comfort aspects that exist. 

The emergence of activities that are not in accordance with the rules and the available space 

will have an impact on other activities, one of which is the pedestrian space. 

 Incompatibility with the rules and the city will have an impact on the image of the 

region. The formation of good regional image is not spared from the perception of the user 

community. The emergence of these perceptions is the result of a two-way process between 

observers and their physical environmental characteristics. The user's assessment of the 

physical characteristics of the environment is important in knowing the comfort level, 

basically there are four main aspects of comfort, two of which are visual and spatial comforts 

that are the main focus of this research, so as to answer the needs of the comfort of the 

pedestrian space. 

 The purpose of this research is to evaluate visual and spatial comfort of pedestrian 

space on MT Haryono Street corridor, Malang city, based on society preference as one of 

the consideration to form good regional image. 

 The method used is qualitative-quantitative method. The data was collected by 

field observation using the camera to take photos of the physical condition of the 

environment and the questionnaire consisting of 12 spatial comfort questions and 9 visual 

comfort questions which were independent variables and 1 question of pedestrian space 

comfort in general which is the dependent variable. Data collection time is done in the 

morning (06:00) to evening (17:00), data collection is done at night due to limited 

visualization that can be captured by the camera. The resulting data in the form of 

photographs and measurements are then analyzed through both theoretical and regulatory 

review approaches while for the questionnaire results using SPSS software with simple 

regression analysis. 



 From the analysis result of spatial visual and spatial comfort evaluation on MT 

Haryono Street corridor of Malang City, the overall result of public preference on the visual 

freedom and spatial comfort variables almost all have negative values, the community 

considered that each sub variable still can not meet the needs of the community , this is 

relevant to the condition of physical characteristics that are still not in accordance with the 

rules and reviews of theories of comfort and space pedestrian. 

 

Keywords: Comfort, Visual and Spatial, Pedestrian Room 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Malang merupakan kota dengan tingkat pembangunan perekonomian yang cukup 

pesat, hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kota Malang. Kota 

Malang merupakan kota dengan jumlah penduduk terpadat kedua di Jawa Timur, setelah Kota 

Surabaya, populasi penduduk Kota Malang pada tahun 2016, menurut Badan Pusat Statistik 

Jawa Timur sebesar 856.410, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,70 % dari tahun 

2010 hingga 2016. (Badan Pusat Statistik Jawa Timur [BPS], 2017) Semakin meningkatnya 

jumlah penduduk di Kota Malang menyebabkan kebutuhan akan lahan/ruang semakin 

meningkat, namun pada kenyataannya ruang yang tersedia semakin terbatas. Kebutuhan ruang 

terkait aktivitas ekonomi di Kota Malang sangatlah terbatas, salah satunya adalah pemanfaat 

ruang kota sebagai kawasan komersil guna meningkatkan perekonomian. Pemanfaatan ruang 

kota sebagai ruang aktivitas ekonomi perlu melihat kondisi dan kenyamanan pengguna 

khususnya masyarakat terkait, pembangunan yang tidak terkontrol dan munculnya bangunan-

bangunan pertokoan maupun kantor disepanjang koridor jalan di Kota Malang secara tidak 

langsung mampu mempengaruhi kenyamanan visual pengguna, khususnya pejalan kaki.  

Menurut Trancik (1986) terdapat 8 elemen perancangan kota yang dapat membentuk citra 

kawasan, empat diantaranya terdapat pada sebuah koridor jalan, antara lain : sirkulasi dan 

parkir, pendukung aktivitas, penanda, jalur pejalan kaki, bentuk dan massa bangunan. Dari 

keempat elemen tersebut seluruhnya terdapat pada sebuah koridor jalan. Baik buruknya suatu 

kawasan dapat dilihat dari kualitas tiap elemen-elemen di dalamnya. Salah satu dari sekian 

banyak kawasan komersil di Kota Malang, terdapat kawasan komersil yang dilalui oleh lima 

koridor jalan provinsi, yaitu koridor Jalan Ahmad Yani, koridor Jalan Borobudur, koridor Jalan 

Soekarno Hatta, Koridor Jalan Tlogomas dan koridor Jalan MT Haryono yang dipilih sebagai 

objek studi. 

Jalan MT Haryono adalah jalan kolektor primer, dengan ciri-ciri penggunaan intensitas 

tinggi tapi tidak setinggi jalan arteri primer, dan digunakan sebagai lalu lintas angkutan 

menengah dengan jumlah simpangan terbatas. Lokasi studi merupakan kawasan komersil 

dengan berbagai macam aktivitas didalamnya, dengan banyak aktivitas sosial budaya 

masyarakat yang melibatkan ruang pejalan kaki, mulai dari aktivitas jual beli, pendidikan, 

pariwisata dan perkantoran yang terdapat disepanjang koridor ini. Berbagai macam aktivitas 
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yang terdapat pada lokasi studi, sering kali memunculkan permasalahan kenyamanan spasial 

maupun visual ruang pejalan kaki, seperti keberadaaan pedagan kaki lima (PKL) yang tidak 

teratur dan menggunakan jalur pejalan kaki sebagai area berjualan, ataupun sebagai area parkir 

kendaraan, selain itu permasalahan tidak hanya sampai disitu, garis sepadan bangunan yang 

berada pada lokasi studi pun menyebabkan terputusnya kontinuitas dari jalur tersebut. Jalur 

pejalan kaki yang ada, sepenuhnya tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna dari semua 

kalangan masyarakat seperti orang tua dan masyarakat disabilitas. Tidak hanya pada 

permasalahan spasial, permasalahan visual berupa penataan signage yang tidak sesuai aturan, 

baliho maupun papan iklan menutupi wajah bangunan, dan kesatuan visual yang tidak harmoni 

diakibatkan munculnya bangunan-bangunan baru yang tidak melihat kondisi eksisting 

kawasan. Dengan berbagai permasalahan yang ada, hal-hal tersebut mempengaruhi citra 

kawasan khususnya Kota Malang. Terbentuknya citra kawasan yang baik tidak luput dari 

pesepsi masyarakat pengguna yang merupakan hasil dari proses dua arah antara pengamat 

dengan lingkungannya. Lingkungan memberi kesan perbedaan dan keterhubungan, sedangkan 

pengamat dengan kemampuan dalam sudut pandangnya menyeleksi, mengorganisasi dan 

memberi pemahaman dari apa yang dia lihat. Persepsi pengamat terhadap apa yang mereka 

lihat pada kenyataannya berbeda-beda, hal ini sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin, latar 

belakang pendidikan, umur, maupun pengalaman pengamat (Lynch, 1960) 

Penilaian masyarakat terhadap lingkungan visual dan spasial diperlukan sebagai bahan 

untuk mengetahui kebutuhan masyarakat pengguna koridor jalan agar hasil yang dicapai sesuai 

dengan kebutuhan dan terintegrasi dengan arah pengembangan citra kawasan tersebut. 

Kenyamanan visual maupun spasial suatu kawasan dapat diketahui dengan keterlibatan 

masyarakat melalui penilaian, yang dinilai melalui skor dari tingkat terburuk/tidak nyaman 

hingga baik/nyaman sekali sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai dasar pengembangan 

desain dan perencanaan pembangunan pada kawasan terkait. Terdapat banyak penelitian-

penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat kenyamanan visual dan spasial 

masyarakat, menurut Herry Santosa dalam jurnalnya “Visual evaluation of urban commercial 

streetscape through building owners judgment”, perkembangan bangunan yang tidak 

terkontrol pada suatu kawasan akan mempengaruhi citra yang ditimbulkan, selain itu 

karakteristik yang ada akan mempengaruhi penilaian masyarakat khususnya kualitas visual 

pada suatu kawasan. Selain itu, mengevaluasi suatu tingkat kenyamanan pada ruang pejalan 

kaki dapat melalui analsis aspek fisik dan non fisik maupun persepsi masyarakat pengguna 

(Muchtar, 2010) 
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Kesan atau persepsi visual maupun spasial ini merupakan jenis dari eksternal perception, 

yaitu persepsi yang datang karena adanya rangsangan dari luar pengamat atau individu tersebut. 

Melalui preferensi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi solusi untuk menjawab 

permasalahan terkait kenyamanan visual dan spasial terhadap kebutuhan masyarakat pada 

koridor Jalan MT Haryono. 

1.2. Identifikasi Masalah 

a) Koridor Jalan MT Haryono merupakan Jalan kolektor primer dengan status jalan 

provinsi yang memiliki berbagai macam aktifitas di dalamnya, selain itu sebagai jalan 

provinsi area studi merupakan salah satu akses antara Kota Batu dan Kota Malang 

dengan pengguna jalan yang ramai, serta perkembangan kawasan yang cukup pesat hal 

ini menjadikan salah satu modal utama bagi keberlangsungan aktifitas didalamnya . 

b) Perkembangan sektor komersial yang sangat cepat menciptakan pertumbuhan wajah 

koridor jalan kota yang tidak terkontrol, sehingga perlu adanya kajian evaluasi 

kenyamanan visual pada Koridor Jalan MT Haryono. 

c) Pertumbuhan wajah koridor yang tidak terkontrol, mempengaruhi kenyamanan spasial 

serta ruang gerak bagi pejalan kaki. 

1.3. Rumusan Masalah 

Perkembangan yang cukup pesat pada koridor Jalan MT Haryono serta memiliki 

berbagai macam aktifitas didalamnya menyebabkan perkembangan-perkembangan yang 

ada pada koridor jalan, salah satunya kenyamanan visual maupun kenyamanan spasial. 

Untuk itu, rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana kenyamanan visual dan 

spasial ruang pejalan kaki koridor jalan MT Haryono, khususnya bagi pejalan kaki. 

1.4. Batasan Masalah 

a) Area lokasi studi dibatasi disepanjang koridor Jalan MT Haryono sepanjang 1,8 Km 

b) Penelitian ini difokuskan pada kondisi kenyamanan visual dan spasial disepanjang 

koridor Jalan MT Haryono, khususnya ruang pejalan kaki. 

c) Waktu penelitian dilakukan pada pagi hingga sore hari untuk melakukan observasi 

lapangan, hal ini dikarenakan terbatasnya visualisasi yang bisa ditangkap pada malam 

hari. 
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1.5. Tujuan 

Mengevaluasi kenyamanan visual dan spasial ruang pejalan pejalan kaki pada koridor Jalan 

MT Haryono, Kota Malang, sebagai salah satu pertimbangan untuk membentuk citra kawasan 

yang baik. 

1.6. Manfaat 

a) Sebagai salah satu bahan kajian/masukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki 

konteks studi yang relevan ataupun sejenis 

b) Sebagai pertimbangan untuk pengembangan kawasan koridor Jalan MT Haryono, Kota 

Malang bagi pemerintah ataupun perencana, sehingga diharapkan dapat menghadirkan 

identitas kawasan yang sesuai. 

c) Dapat memberikan masukan pengetahuan tentang kenyamanan visual dan spasial di 

koridor Jalan MT Haryono kepada masyarakat. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang kajian Evaluasi Kenyamanan visual Koridor 

Jalan MT Haryono berasal dari isu permasalah pada area studi, yang selanjutnya 

diindentifikasi sehingga memunculkan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, 

ruang lingkup kajian, tujaun, dan manfaat. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang kajian literatur yang akan digunakan pada penelitian. Studi literatur 

ini membahas tentang definisi operasional, teori environmental aesthetics yang 

merupakan penggabungan dua wilayah penyelidikan, untuk membantuk menjelaskan 

hubungan antara stimulus fisik dan respon manusia, persepsi lingkungan, elemen 

desain dan street furniture, dan teori-teori yang mendukung penlitian ini. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Menjelaskan tentang metode yang digunakan pada penelitian ini, batas lokasi dan 

peta studi koridor jalan , tahapan penelitian, variabel kajian yang digunakan, metode 

pengumpulan data, analisis, instrumen penelitian, dan kerangka penelitian. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan tentang jasil dari analisis serta evaluasi kenyamanan visual 

koridor jalan. Selain itu pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum lokasi studi, 



5 
 

pada analisis data membahas tentang pengolahan hasil uji responden serta variabel-

variabel yang diberikan dari kajian teori yang digunakan. 

Bab V Penutup 

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran akhir dari penelitian tentang 

kenyamanan visual dan spasial pada ruang pejalan kaki koridor Jalan MT Haryono, 

Kota Malang, ditinjau dari aspek kenyamanan penggunanya. Bagian saran merupakan 

bagian dimana peneliti menyampaikan kekurangan dari hasil penelitiannya dan 

menjadi bahan untuk masukan bagi peneliti selanjutnya, pemerintah ataupun pihak 

lain yang meiliki konteks penelitian yang relevan. 
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1.8. Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

Koridor Jalan MT Haryono, Kota Malang merupakan jalan kolektor 

primer sebagai jalan provinsi yang sarat akan aktivitas pengguna 

didalamnya, perkembangan sektor komersil yang pesat menciptakan 

pertumbuhan wajah koridor jalan kota yang tidak terkontrol, dan 

kurang memperhatikannya visual ruang kota sehingga mempengaruhi 

kenyamanan visual dan spasial khususnya ruang pejalan kaki. 

Rumusan Masalah 

Bagaimana kualitas kenyamanan visual dan spasial 

ruang pejalan kaki koridor jalan MT Haryono ? 

Batasan Masalah 

Kajian : Evaluasi kenyamanan visual dan spasial ruang pejalana kaki koridor 

Jalan MT Haryono, Kota Malang 

Lokasi : Jalan MT haryono, Kota Malang 

Tujuan 

Mengevaluasi kenyamanan visual dan spasial pada ruang pejalan 

kaki koridor Jalan MT Haryono, Kota Malang, sebagai salah satu 

pertimbangan untuk pengembangan kawasan yang baik. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Sebagai salah satu bahan kajian/masukan bagi peneliti selanjutnya 

yang memiliki konteks studi yang relevan ataupun sejenis 

2. Sebagai pertimbangan untuk pengembangan kawasan koridor Jalan 

MT Haryono, Kota Malang khususnya ruang pejalan kaki bagi 

pemerintah ataupun perencana 

Diagram 1. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Koridor Jalan 

Koridor jalan adalah sebuah lorong atau potongan jalan yang menyatukan satu kawasan 

dengan kawasan lainnya dan memiliki batasan fisik berupa bangunan dengan jumlah satu lapis 

dari jalan (Kamus Tata Ruang, 1997). Koridor digunakan sebagai ruang aktivitas manusia, 

koridor diperuntukan sebagai ruang aktivitas manusia, pergerakan manusia, transportasi, dan 

area parkir mempunyai dua pengaruh secara langsung kepada kualitas lingkungan, yakni 

kelangsungan aktivitas komersial dan kenyamana visual yang sangat berpengaruh terhadap 

struktur maupun bentuk fisik kota. Ruang fisik yang terbentuk pada jalur koridor ini terbentuk 

oleh skala atau perbandingan dari elemen pembentuknya, yaitu lebar jalan, panjang jalan, 

bentuk pedestrian, ketinggian elemen vertikal bangunan, bentuk massa dan fasad bangunan, 

dan fungsi kegiatan yang terjadi (Moughtin,1992: 42). Menurut Carr, et al. dalam Carmona, 

dkk. (2003: 88), bentuk fisik koridor jalan dapat berperan baik jika mengandung 5 unsur, antara 

lain relaxation, passive engagement, discovery, active engagement, dan comfort 

a) Comfort, adalah salah satu ketentuan mutlak atas keberhasilan ruang fisik koridor. 

Lamanya seseorang beraktivitas berada dapat dijadikan tolok ukur comfortable (tingkat 

kenyamanan) suatu koridor. Dalam hal ini kenyamanan koridor antara lain dipengaruhi 

oleh: environmental comfort yang berupa perlindungan dari pengaruh alam seperti sinar 

matahari dan angin; physical comfort yang berupa ketersediaan fasilitas penunjang yang 

cukup seperti tempat duduk; social and psychological comfort yang berupa ruang 

bersosialisasi untuk pengguna. 

b) Relaxation, merupakan aktivitas yang erat hubungannya dengan psychological comfort. 

Suasana rileks mudah dicapai jika badan dan pikiran dalam kondisi sehat dan senang. 

Kondisi ini dapat dibentuk dengan menghadirkan unsur-unsur alam seperti tanaman atau 

pohon, dan air dengan lokasi yang terpisah atau terhindar dari kebisingan dan hiruk pikuk 

kendaraan di sekelilingnya. 
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d) Active engagement, sebuah ruang koridor jalan dapat dikatakan berhasil jika mampu 

menjadi wadah bagi aktivitas kontak ataupun interaksi tiap anggota masyarakat 

didalamnya dengan sangat baik. 

 

 

 

2.2. Jenis Koridor Jalan 

Koridor jalan merupakan pinggir jalan untuk pejalan kaki dan halaman depan antara fasad 

bangunan. Koridor jalan memiliki kontribusi yang besar bagi pergerakan dan bentuk traffic 

dalam suatu kawasan. Menurut Bishop (1989) dalam buku Designing Urban Corridors, 

terdapat dua macam urban koridor, yaitu :  

a) Koridor komersial 

Bentuk koridor ini dimulai dari area-area komersial menuju pusat urban berupa 

kompleks bangunan perkantoran dan pusat-pusat pelayanan jasa perdagangan yang 

terbentuk di sepanjang koridor, disertai kondisi aktivitas padat. Koridor komersial 

termasuk di dalamnya memiliki jalur pejalan kaki untuk aktivitas dan pergerakan 

manusia dan jalan untuk transportasi kendaraan utama yang melewati kawasan 

kota. 

b) Scenic koridor 

Bentuk koridor ini kurang umum jika dibandingkan dengan koridor komersial 

di kawasan perkotaan. Scenic koridor memberikan pemandangan alam natural yang 

unik dan melalui pengalaman rekreasi bagi pengendara kendaraan saat mereka 

melewati jalan tersebut. Walaupun scenic koridor kebanyakan terdapat di area 

pedesaan, beberapa komunitas masyarakat mengenali keunikan bentuk koridor ini 

karena memberikan kesempatan pemandangan yang menarik selama perjalanan 

dengan kendaraan. Jumlah, ukuran, dan kondisi dari koridor - koridor yang penting 

akan bervariasi tergantung dari komunitas ruang yang membentuknya. 

Pemeliharaan dari keberadaan koridor akan memecahkan beberapa problem utama 

kecepatan pertumbuhan suatu kawasan.  

2.3. Karakter Fisik Koridor Jalan 

Suatu koridor biasanya pada sisi kiri kanannya telah ditumbuhi bangunan-bangunan 

yang berderet memanjang di sepanjang ruas jalan tersebut. Keberadaan bangunan-bangunan 



9 
 

tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menampilkan kualitas fisik ruang pada 

lingkungan tersebut. (Moughtin, 1992: 41),  Sedangkan menurut Markus Zahnd (2012: 110) 

dalam bukunya ‘Perancangan Kota Secara Terpadu’, menyebutkan bahwa koridor dibentuk  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Wujud bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. 1 Karakteristik langgam arsitektur 
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2.3.2. Figure ground 
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pendekatan suatu bentuk cara untuk memanipulasi atau mengolah ulang pola eksisting 

dengan cara menambahkan, mengurangi, atau pengubahan pola bentuk hubungan antara massa 

bangunan dengan ruang terbukanya (Trancik, 1986). Tipe solid tersebut terbagi menjadi: 

 

 

 

a) Urban solid 

 

 

 

 

b) Urban void 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Pola solid void 

Sumber: Roger Trancik (1986) 

 



13 
 

5. Sistem ruang terbuka yang berbentuk linier dan curvalinier. Tipe ini berupa daerah 

aliran sungai, danau dan semua yang alami dan basah. 

2.3.3. Jalan dan jalur pedestrian 

Jalan dan jalur pedestrian adalah ruang pergerakan maupun bagi kendaraan baik roda dua 

ataupun roda empat maupun pejalan kaki yang dilengkapi oleh area parkir, vegetasi, signage, 

setback bangunan, dan perabot jalan sehingga dapat memiliki satu kesatuan terhadap 

lingkungan, selain itu elemen tersebut adalah ruang pergerakan linear dan ruang sirkulasi 

maupun ruang aktivitas bagi manusia dengan skal yang padat. Sebuah koridor jalan khususnya 

bagi kendaraaan memiliki pengaruh yang besar terhadap bentuk traffic maupun alur pergerakan 

pada sebuah kawasan. (bishop, 1989) 

2.4. Ruang Pejalan Kaki 

Sebuah ruang pada dasarnya terbentuk dengan adanya keterkaitan antara manusia dan 

sebuah obyek yang dilihatnya, hubungan atau keterkaitan tersebut diawali dengan penglihatan, 

namun apabila jika ditinjau dari ruang secara arsitektur, maka keterkaitan tersebut dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, seperti pendengaran, penciuman, maupun perabaan. 

Sering ditemui bahwa sebuah ruang yang memiliki kemiripan terkadang dapat mempunyai 

suasana ruang ataupun kesan yang berbeda hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh adanya iklim, 

baik itu terik matahari, angin, dan hujan. Hal tersebut menjelaskan bahwa suatu ruang baik itu 

suasana maupun kesan yang diberikan, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam sekitarnya, 

selain itu ruang tidak hanya berhubungan dengan sebuah pembatas fisik yang nampak bagi 

pembatas visual , akan tetapi elemen tersebut tidak selalu bersifat nyata akan tetapi dapat 

bersifat simbolik. (ashihara, 1974) 

ruang secara visual diawali mulai dari sebuah titik yang selanjutnya terbentuk garis dan 

dari garis tersebut tercipta sebuah bidang yang pada akhirnya bidang-bidang yang ada 

membentuk ruang sehingga sebuah ruang memiliki suatu dimensi yakni, lebar, tinggi, dan 

panjang. (Ching, Francis D.K. Architecture: Form, Space and Order. Van Nostrand Reinhold 

Co. 1979) 

Ruang pejalan kaki merupakan suatu area yang terjadi karena adanya aktivitas pejalan 

kaki dapat dibatasi oleh elemen fisik yang berpengaruh pada pembatasan visual ataupun tidak. 

Pada dasarnya ruang pejalan kaki dirancang dengan memperhatikan kenyamanan pejalan kaki, 

dengan memperhatikan faktor kenyamanan bagi pengguna maka akan mengindikasikan suatu 

ruang tersebut dapat dikatakan baik atau tidak. 
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Menurut Fitriani (1997), faktor kenyamanan terbagi menjadi 4, yaitu : kenyamanan 

ruang atau spasial, kenyamanan visual, kenyamanan audio atau suara, dan kenyamanan termal 

(Suhu), tidak tercapainya tiap faktor tersebut berpengaruh pada kegiatan dan aktivitas pada 

suatu lokasi menjadi tidak optimal dan merupakan indikasi suatu perancangan tidak berhasil. 

Pada penelitian ini, mengambil dua fokus bahasan tentang kenyamanan, yaitu kenyamanan 

spasial dan visual. 

Menurut Dinas Penataan Ruang Nasional, terdapat 6 jenis ruang berdasarkan 

tipologinya, yaitu : 

a) Ruang pejalan kaki pada sisi jalan (sidewalk) 

Sidewalk adalah ruang pejalana kaki yang berada bada kiri, kanan, atau kiri – kanan 

badan jalan mulai dari tepi terluar lahan sebuah bangunan sampai bagian tepi 

terluar jalan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ruang pejalan kaki pada sisi air (promenade) 

Merupakan ruang pejalan kaki dengan salah satu sisinya baik itu sisi kiri maupun 

kanan berbatasan dengan air. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ruang Pejalan Kaki di Kawasan Komersial/Perkantoran (Arcade) 

Bentuk ruang pejalan kaki seperti ini pada kedua sisi ataupun salah satu sisinya 

dibatasi oleh bangunan sehingga menciptakan ruang baik itu terbuka pada sisi 

atasnya ataupun tertutup. 

Sumber: visitbrisbane.com.au 

Gambar 2. 2 Contoh ruang pejalan kaki sisi jalan (Sidewalk) 

Gambar 2. 3 Contoh ruang pejalan kaki di sisi air (Promenade) 

Sumber: nacto.org 
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d) Greenpathway 

Bentuk ruang ini dibatasi oleh vegetasi atau ruang terbuka hijau pada sisi-

sisinya, biasanya vegetasi tersebut dapat digunakan sebagai naungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Ruang pejalan kaki bawah tanah 

Merupakan ruang khusus bagi pejalan kaki yang terdapat berada di bawah 

permukaan tanah. Ruang tersebut harus terhubung dengan tempat 

penyeberangan bagi pejalan kaki di bawah tanah. Penyeberangan ini harus 

mampu dilihat dengan baik sehingga dapat melewatinya dan memiliki 

penerangan yang cukup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: kumamoto-guide.jp 

Gambar 2. 4 Contoh ruang pejalan kaki di kawasan komersial (Arcade) 

Sumber: 4bp.com 

Gambar 2. 5 Contoh ruang pejalan kaki di RTH (Greenpathway) 

Sumber: pxhere.com 

Gambar 2. 6 Contoh ruang pejalan kaki dibawah tanah 
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f) Ruang pejalan kaki di atas tanah (Elevated) 

berada diatas permukaan tanah dapat difungsikan sebagai penyebrangan dan terhubung 

satu sama lain. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Kenyamanan Spasial Ruang Pejalan Kaki 

Menurut Pertiwi (2013) spasial berasal dari kata space dalam arsitektur di artikan sebagai 

ruang, maka dapat diartikan bahwa spasial merupakan ruang yang dapat memberikan 

kemudahan pergerakan penggunanya. Munurut Trancik (1986) teori-teori spasial kota dalam 

pengaplikasiannya memberikan arahan terhadap penataan sebuah kota yang menekankan pada 

pencapaian integrasi dari elemen kota yang terdiri dari berbagai macam elemen dengan 

pengguna pada hal ini adalah masyarakat yang beraktivitas didalamnya. 

2.5.1. Fungsi ruang pejalan kaki 

Menurut Shrivani (1985) peran atau fungsi ruang pejalan kaki yaitu : 

a) Sebagai element dasar desain urban 

b) Meningkatkan vitalitas suatu ruang urban 

c) Mengurangi ketergantungan penggunaan terhadap kendaraan bermotor baik itu roda 

dua ataupun roda empat pada pusat kota 

d) Meningkatkan nlai lingkungan terhadap sistem skala manusiia 

e) Menciptakan area-area baru yang dapat di jual 

f) Membantu meningkatkan kualitas udara 

g) Meningkatkan jalur-jalur baru di pusat kota 

The Pedestrian Transportation Program (1998) sidewalk berisi empat zona yang berbeda yaitu: 

zona tepi jalan (curb), zona, Zona bebas pejalan kaki dan area depan muka bangunan (frontage). 

 

 

Sumber: wikimedia.org 

Gambar 2. 7 Contoh ruang pejalan kaki di atas tanah (Elevated) 
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2.5.2. Jalur pejalan kaki 

Fasilitas pejalan kaki berkriteria yaitu pada tempat dimana pejalan kaki mendapatkan 

permasalahan terhadap lalu lintas kendaraan atau mengganggu jenis fungsi peruntukan 

lainnnya, seperti ruang terbuka, taman, dan fungsi-fungsi lainnya, pada tempat-tempat yang 

memberikan manfaat kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan.  

Menurut The Pedestrian Transportation Program (1998) ada dua tipe jenis jalur yang 

melandai (ramp) yaitu jenis ramp yang tegak lurus dan jenis ramp paralel. Tipe yang pertama 

sering disebut sebagai ramp tepi jalan (curb ramp) memiliki jalan yang menjadi area 

penyeberangan, sedangkan yang kedua memiliki jalan yang permukaan jalannya rata, kadang-

kadang disebut sebagai dropped landing ramp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemenerusan pejalan kaki menjadi hal penting untuk pejalan kaki dalam pergerakanya, 

namun terkadang kemenerusan pejalan kaki tersebut terganggu dengan area jalan masuk 

kendaraan (driveway) The Pedestrian Transportation Program (1998) menyatakan bahwa jika 

Gambar 2. 9 Tiper ramp : Curb ramp (atas) dan droppend landing ramp (bawah) 

Sumber: The Pedestrian Transportation Program (1998) 

 

Sumber: The Pedestrian Transportation Program (1998) 

Gambar 2. 8 Potongan ruang pejalan kaki typical zona perumahan (kiri) dan zona komersial (kanan) 



18 
 

memungkinkan area jalan masuk (driveway) tidak harus mengganggu zona pejalan kaki. 

Kondisi tersebut dibagi menjadi 3 jenis kondisi, kondisi pertama yaitu kondisi yang di 

rekomendasikan yaitu jalur pejalan kaki yang kemenerusanya tidak terputus oleh area jalan 

masuk, kondisi kedua dimana jalan masuk lebih mendominasi dan kondisi terakhir dimana 

tidak terdapat pembeda yang antara keduanya. Menurut Tanan, dkk (2015) material perkerasan 

pejalan kaki untuk pejalan kaki disabilitas adalah sebagai berikut : 

a) Blok / Ubin kubah sebagai peringatan 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ubin/blok garis sebagai pengarah 

 

 

 

 

 

 

 

Kemenerusan pejalan kaki menjadi hal penting untuk pejalan kaki dalam 

pergerakanya, namun terkadang kemenerusan pejalan kaki tersebut terganggu dengan area 

jalan masuk kendaraan (driveway) The Pedestrian Transportation Program (1998) 

menyatakan bahwa jika memungkinkan area jalan masuk (driveway) tidak harus 

mengganggu zona pejalan kaki. Kondisi tersebut dibagi menjadi 3 jenis kondisi, kondisi 

pertama yaitu kondisi yang di rekomendasikan yaitu jalur pejalan kaki yang kemenerusanya 

tidak terputus oleh area jalan masuk, kondisi kedua dimana jalan masuk lebih mendominasi 

dan kondisi terakhir dimana tidak terdapat pembeda yang antara keduanya. 

 

 

 

Gambar 2. 10 Ubin/blok kubah sebagai peringatan 

Sumber : Tanan, dkk (2015) 

Gambar 2. 11 Ubin/blok garis sebagai pengarah 

Sumber : Tanan,dkk (2015) 
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Gambar 2. 12 Tipe kemenerusan jalur pejalan kaki 

Sumber : Tanan,dkk (2015) 

 

Sumber: Dinas Tata Ruang Nasional 

Gambar 2. 13 Ilustrasi zona pedestrian di  pusat kota (Bisnis) 
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Tabel 2. 2 Tipikal Kondisi Penempatan Ramp pada Area Punggir Jalan 

Sumber: The Pedestrian Transportation Program (1998) 
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2.5.3. Setback bangunan 

Pengertian setback bangunan dapat ditelusuri dari arti kata setback itu sendiri, dimana 

pengertian setback menurut kamus bahasa inggris (Linguist ver 1.0, PT Atlantis Programma 

Prima, 1997) adalah kemunduran, sedangkan pengertian setback bangunan dapat dikaitkan 

dengan perletakan massa bangunan pada lahan yang dimiliki atau diartikan menjadi seberapa 

jauh kemunduran bangunan yang terjadi pada akwasan penelitian.  

Setback bangunan merupakan salah satu alat atau perangkat pengendali fisik spasial 

dan policy power perspectives pembangunan kota yang bertujuan untuk menjamin kesehatan, 

keselamatan, dan kesehjateraan umum bagi penghuni kota.(Anwar, 2003). Fungsi dari setback 

sendiri antara lain : 

a) Meningkatkan kualitas visual lingkungan kota, dengan terciptanya koridor 

visualnya. Hal ini terintegrasi dengan jalur-jalur bukaan jalan melalui ruang terbuka 

yang tercipta. 

b) Memelihara kualitas lingkungan baru, terutama apabila dikaitkan dengan perletakan 

bangunan baru yang integral dengan tata letak bangunan yang telah ada sebelumnya. 

c) Menciptakan kesan lega dalam mengimbangi ketinggian bangunan, kepadatan 

bangunan dan intensitas kegiatan disuatu wilayah atau kota. 

d) Dapat membantu mendefinisikan ruang jalan dan skala bangunan, sehingga 

mendukung orientasi dan kenyamanan pejalan kaki dan pemakai jalan. 

e) Mengubah massa bangunan terutama dikaitkan untuk tujuan penyesuaian bentuk 

bangunan terhadap letaknya serta sistem linkage suatu wilayah (sudut bangunan 

pada persimpangan jalan) 

2.5.4. Perabot jalan 

Menurut Georgia Departement of Transportation (2003) jenis pertolongan yang dapat 

membantu pejalan kaki usia lanjut antara lain: pengurngan jarak perlintasan yang memutus 

kemenerusan jalur pejalan kaki, waktu isyarat pada fasilitas penyeberangan lebih lama dari 

pada rata-rata waktu berjalan normal, penanda isyarat yang mudah untuk di lihat dan memiliki 

jarak yang baik, terdapat area pelindung pada fasilitas penyeberangan, fasilitas penenang lalu 

lintas, fasilitas naungan dan pembayangan, fasilitas pegangan tangan, dan permukaan trotoar 

yang rata. Terdapat juga fasilitas disabilitas antara lain: curb cuts atau fasilitas ramp, tactile 

warning, pada area penyeberangan terdapat fasilitas tombol yang mudah ditemukan, terdapat 

sistem audio atau fasilitas pesan, terdapat tanda baca Braille, waktu isyarat pada fasilitas 
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penyeberangan lebih lama dari pada rata-rata waktu berjalan normal, memperhatikan 

kemiringan maksimum pada permukaan trotoar, terdapat area pelindung pada fasilitas 

penyeberangan, pengurngan jarak perlintasan yang memutus kemenerusan jalur pejalan kaki, 

fasilitas penenang lalu lintas, fasilitas naungan dan pembayangan, fasilitas pegangan tangan, 

dan permukaan trotoar yang rata serta tidak terputus. 

 

 

 

 

 

Menurut Anggreani (2009) peletakan tempat sampah berada pada area bebas atau area 

di luar jalur sirkulasi pejalan kaki. Saran jarak lokasi adalh 20 meter dengan dimensi 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokasi. Pemilihan material yang digunakan yaitu 

material dengan durability yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

Menurut Anggreani (2009) pagar dapat berfungsi sebagai tempat pegangan diletakan 

pada daerah jalur amenitas pada titik titik tertentu terutama daerah yang berbahaya dengan 

ketinggian pagar 90 cm, dengan bahan metal/beton. 

 

 

 

 

Sumber: Angreani (2009) 

Gambar 2. 14 Fasilitas tempat duduk 

Sumber: Angreani (2009) 

Gambar 2. 15 Fasilitas pembuangan sampah 

Sumber: Angreani (2009) 

Gambar 2. 16 Fasilitas pagar pengaman 
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Menurut Departemen PU (2014) lokasi peletakan fasilitas halte terletak di luar area 

bebas atau sirkulasi utama jalur pejalan kaki. Setiap halte memiliki radius jarak 300 meter dan 

berada pada area-area potensial kawasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5. Vegetasi 

Menurut The Pedestrian Transportation Program (1998) menerangkan bahwa pohon 

pada koridor jalan merupakan bagian yang sangat diinginkan dari suatu ruang lingkungan 

pejalan kaki, terutama pohon-pohon rindang yang besar yang dapar berfungsi sebagai kanopi. 

Tanaman dan pohon pada koridor jalan seharusnya mampu memberikan iklim mikro yang 

dapat berkontribusi kepada psikologi fisik dan kenyamanan visual bagi pengguna ruang jalan. 

Menurut Georgia Departement of Transportation (2003) menerangkan bahwa pohon 

dalam ruang jalan memberikan skala manusia dalam lingungan tersebut. Area buffer dengan 

tata taman dan pohon jalan yang memberikan area shelter serta pembayangan tanpa adanya 

jarak penghalang dapat membantu melunakan bangunan yang ada disekitarnya serta 

permukaan yang keras. Pemilihan serta penempatan tata lanskap dan pepohonan harus 

ditentukan dengan hati-hati untuk mengurangi kelebihan pemangkasan tanaman, banyaknya 

dedaunan, buah-buahan serta puing-puing yang jatuh, pemberian air, atau instalasi system 

irigasi otomatis. Area buffer merupakan salah satu cara efektif untuk membedakan area jalur 

Sumber: Angreani (2009) 

Gambar 2. 17 Fasilitas halte 

Sumber: Angreani (2009) 

Gambar 2. 18 Fasilitas isyarat penyebrangan dengan tombol 
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pejala kaki dengan bidang jalan. Penamabahan area pemisah berupa buffer tanaman akan 

meningkatkan kenyamana bagi pejalan kaki ketika berjalan sepanjang jalan. 

2.6. Kenyamanan Visual Ruang Pejalan Kaki 

Tingkat kenyamanan berjalan kaki sangat dipengaruhi oleh kualitas urban design itu 

sendiri khususunya pada aspek visualnya dalam bukunya, Reid Ewing, dkk (2013) 

menyatakan 9 kualitas desain urban yaitu: kompleksitas kawasan (complexity), koherensi, 

transparansi, kesan lingkungan (imageability), pola dasar lingkungan (enclosure), skala 

manusia, keterkaitan (lingkage), keterbacaan (legibility), kerapian (tidiness). namun dari 

penelitian oleh reid ewing (2013) sendiri menjelaskan bahwa aspek yang masih dapat di ukur 

hanya terdapat 5 aspek yang menjadi variabel fokus penelitian di antaranya: kompleksitas 

kawasan (complexity), transparansi, kesan lingkungan (imageability), pola dasar lingkungan 

(enclosure), dan skala manusia. 

2.6.1. Keanekaragaman tampilan 

Ewing, dkk (2013) menyatakan bahwa kompleksitas adalah suatu kekayaan visual yang 

muncul dalam suatu tempat. Kompleksitas suatu tempat bergantung pada ragam jenis 

lingkungan yang muncul, secara spesifik, dan seberapa jumlah bangunan dan jenis dari 

bangunan-bangunan yang ada dalam area tersebut. Kompleksitas berhubungan dengan jumlah 

perbedaan nyata yang dilakukan oleh pemerhati atau viewer yang muncul setiap unit waktu. 

Pejalan kaki dengan kecepatan berjalan yang lambat membutuhkan tingkat kompleksitas yang 

lebih tinggi untuk menjaga ketertarikannya terhadap ruang tersebut. Pengguna jalan dengan 

berkendara atau dengan kecepatan yang lebih cepat akan merasakan keadaan ruang yang lebih 

semerawut dibandingkan dengan pejalan kaki. Kompleksitas dihasilkan dari beragam jenis 

bentuk, ukuran, material, warna, arsitektur dan ornament yang ada dalam bangunan. 

 

 

 

Ewing, dkk (2009) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kompleksitas mengacu pada 

kekayaan visual dari suatu tempat. Kompleksitas atau keanekaragaman tampilan kawasan 

Sumber: Ewing, dkk (2013) 

Gambar 2. 19 Kompleksitas yang tinggi pada koridor komersial di New York 
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tergantung pada berbagai elemen fisik dalam lingkungan, khususnya seberapa banyak jumlah 

dan jenis bangunan, keragaman arsitektur dan ornamenya, elemen lansekap, street furniture, 

signage dan aktivitas manusia. Perabot jalan (street furniture) juga sangat berpengaruh terhadap 

keanekaragaman visual ruang pejalan kaki. Amos Rapoport dalam Ewing, dkk (2009) 

menjelaskan sifat-sifat dasar dari kompleksitas yang mana terkait dengan perbedaan jumlah 

keterlihatan yang disaksikan dalam per satuan waktu. Manusia akan merasa paling nyaman 

menerima informasi dari keanekaragaman yang seimbang antara banyaknya informasi dan 

ragam visualnya. Terlalu sedikit informasi menghasilkan pengalaman visual yang kurang 

sensorik, terlalu banyak informasi akan menciptakan kelebihan pengalaman visual indrawi. 

2.6.2. Transparansi 

Ewing, dkk (2013) menyatakan bahwa transparansi merupakan aspek yang paling 

sering muncul dalam kualitas desain urban dalam urban design guidelines. Transparansi adalah 

suatu level jalan dalam suatu development dengan kebutuhan suasana yang bersih atau lebih 

terang dengan keberadaan warna kaca. Ewing, dkk (2009) menjelaskan bahwa transparansi 

mengacu pada sejauh mana orang dapat melihat atau merasakan apa yang ada di luar tepi jalan 

dan, lebih khusus, sejauh mana orang dapat melihat atau merasakan aktivitas manusia di luar 

tepi jalan. elemen fisik yang mempengaruhi transparansi termasuk dinding, jendela, pintu, 

pagar, lansekap dan bukaan ke dalam. Secara harfiah, transparansi merupakan kondisi bahan 

yang tembus cahaya dan / atau udara. Sebuah contoh klasik dari transparansi adalah jalan 

belanja dengan tampilan jendela yang mengundang orang yang lewat untuk melihat dan 

kemudian datang ke toko. dinding kosong dan bangunan kaca reflektif yang contoh klasik dari 

elemen desain yang mengurangi transparansi. Definisi transparansi secara umum adalah 

definisi kualitatif, dan lainnya adalah kuantitatif. Konsep ini dioperasionalkan hampir selalu 

dalam hal terbatas sebagai jendela yang berhubungan dengan persentase lantai dasar fasad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Spur.org 

Gambar 2. 20 Contoh transparansi bangunan 
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2.6.3. Kesan lingkungan 

Menurut Ewing, dkk (2013) imageability adalah kualitas suatu tempat yang membuat 

kesan berbeda, dikenal dan diingat. Suatu tempat akan memiliki tingkat imagebelity yang 

tinggi ketika elemen spesifik fisik dan penataan visual yang diperhatikan membangkitkan rasa 

dan memberi kesan yang abadi. Kesan lingkungan mungkin saja tidak berasal dari satu element 

saja melainkan dari berbagai aspek element atau kombinasinya dalam suatu jalan. Menurut 

Ewing, dkk (2009) dalam jurnalnya menyatakan bahwa kesan lingkungan (Imageability) 

adalah kualitas suatu tempat yang membuatnya terlihat berbeda untuk dikenali dan diingat. 

Tempat akan memiliki nilai kesan lingkungan (imageability) yang tinggi ketika unsur fisik 

tertentu dan tata pengaturan yang menangkap perhatian, membangkitkan perasaan dan 

menciptakan kesan abadi. Kevin Lynch dalam Ewing, dkk (2009) mendefinisikan imageability 

sebagai kualitas lingkungan fisik yang membangkitkan citra yang kuat terhadap pengamat. 

Citra yang kuat tersebut adalah bentuk, warna, atau pengaturan yang memfasilitasi pengamatan 

yang jelas untuk diidentifikasi, memiliki struktur yang kuat, citra mental yang sangat berguna 

dari lingkungan. Kota yang bentuk nilai kesan lingkungan yang baik, berisi bagian-bagian yang 

berbeda, dan langsung dikenali kepada siapa pun yang telah mengunjungi atau tinggal di sana. 

Kembali kepada kemampuan bawaan manusia untuk mendeteksi dan mengingat pola. Kesan 

suatu lingkungan adalah salah suatu elemen yang mudah diidentifikasi dan dikelompokkan 

menjadi pola keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4. Pola dasar lingkungan (enclosure) 

 

 

 

Sumber: Spur.org 

Gambar 2. 21 Contoh kesan lingkungan pada area dermaga San Francisco 
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2.6.5. Tata tanda 
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Berikut merupakan tipe-tipe dalam signage, antara lain : 

a) Banner signs, merupakan signage yang terbuat dari bahan materiaal yang cukup ringan 

, material yang digunakan dapat berupa kertas, kain, dan plastik. Signage jenis ini 

biasanya diperuntukan sebagai pemberitahuan sementara pada sebuah acara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Canopy signs, merupakan signage yang diletakan pada permukaan, permukaan tersebut 

dapat berupa tiang, kain, tembok dll. Jika signage ini digantung di bawah sebuah kanopi 

maka dapat dikatakan undercanopy signs dan umumnya berukuran lebih kecil. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 22 Contoh banner signs 

 
Sumber: signworld.org 

 

Sumber: signworld.org 

 

Gambar 2. 23 Contoh canopy signs 
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c) Changeable-copy signs, merupakan signage yang pada penggunaannya tulisan dapat 

diubah secara manual dengan menuliskan informasi ataupun penanda sesuai 

kebutuhannya. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Electronic message center adalah jenis signage yang menggunakan teknologi layar 

elektronik dengan penggunaan mirip dengan changeable-copy signs akan tetapi lebih 

efisien dan cepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Floor signs adalah signage yang digambarkan dan diletakan pada lantai dapat berupa 

simbol ataupun tulisan yang menunjukan letak atau sebuah penanda batas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: signworld.org 

 

Gambar 2. 24 Contoh changeable-copy signs 

Sumber: signworld.org 

 

Gambar 2. 25 Contoh electronic message center 

Sumber: signworld.org 

 

Gambar 2. 26 Contoh floor signs 
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f) Free-standing signs, jenis signage ini berbeda dengan sebelumnya, perletakan jenis ini 

tidak terpasang pada bangunan melainkan berdiri pada sebuah bidang datar baik itu 

lantai atau permukaan lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Projecting signs, signage jenis ini diletakan pada dinding bangunan dengan pengait 

ataupun tidak, memiliki dua sisi yang dapat dilihat pada arah yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Roof signs adalah jenis signage yang diletakan pada atap bangunan atau gedung, 

penggunaan signage ini biasa diperuntukan bagi pengguna kendaraan bermotor agar 

terlihat dengan jelas dengan ukuran yang cukup besar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: signworld.org 

 

Gambar 2. 27 Free standing signs 

Sumber: signworld.org 

 

Gambar 2. 28 Contoh Projecting signs 

Sumber: signworld.org 

 

Gambar 2. 29 Contoh roof signs 
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i) Suspended signs, signage jenis ini digunakan pada interior bangunan, signage jenis ini 

diletakan pada langit-langit bangunan dan berfungsi sebagai penunjuk arah ataupun 

penanda lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

j) Wall signs, merupakan signage eksterior maupun interior, yang dipasangkan pada 

dinding bangunan dengan ukuran tidak lebih dari 18 inci, memiliki satu sisi yang dapat 

dilihat dan umumnya berbentuk persegi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Windows signs adalah signage yang terletak pada jendela, signage ini harus jelas dan 

dapat sebagai point of interest untuk memberikan informasi atau penanda dari sebuah 

bangunan atau tempat.  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: signworld.org 

 

Gambar 2. 30 Contoh suspended signs 

Sumber: signworld.org 

 

Gambar 2. 31 Contoh wall signs 

Sumber: signworld.org 

 

Gambar 2. 32 Contoh window signs 
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2.7. Tinjauan Regulasi  

Menurut Georgia Departement of Transportation (2003) jenis pertolongan yang dapat 

membantu pejelan kaku usia lanjut antara lain: pengurngan jarak perlintasan yang memutus 

kemenerusan jalur pejalan kaki, waktu isyarat pada fasilitas penyeberangan lebih lama dari 

pada rata-rata waktu berjalan normal, penanda isyarat yang mudah untuk di lihat dan memiliki 

jarak yang baik, terdapat area pelindung pada fasilitas penyeberangan, fasilitas penenang lalu 

lintas, fasilitas naungan dan pembayangan, fasilitas pegangan tangan, dan permukaan trotoar 

yang rata. Terdapat juga fasilitas disabilitas antara lain: curb cuts atau fasilitas ramp, tactile 

warning, pada area penyeberangan terdapat fasilitas tombol yang mudah ditemukan, terdapat 

sistem audio atau fasilitas pesan, terdapat tanda baca Braille, waktu isyarat pada fasilitas 

penyeberangan lebih lama dari pada rata-rata waktu berjalan normal, memperhatikan 

kemiringan maksimum pada permukaan trotoar, terdapat area pelindung pada fasilitas 

penyeberangan, pengurngan jarak perlintasan yang memutus kemenerusan jalur pejalan kaki, 

fasilitas penenang lalu lintas, fasilitas naungan dan pembayangan, fasilitas pegangan tangan, 

dan permukaan trotoar yang rata serta tidak terputus 

Peletakan tempat sampah berada pada area bebas atau area di luar jalur sirkulasi pejalan 

kaki. Saran jarak lokasi adalh 20 meter dengan dimensi disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan lokasi. Pemilihan material yang digunakan yaitu material dengan durability yang 

tinggi. (Anggreani, 2009). Pagar dapat berfungsi sebagai tempat pegangan diletakan pada 

daerah jalur amenitas pada titik titik tertentu terutama daerah yang berbahaya dengan 

ketinggian pagar 90 cm, dengan bahan metal/beton.Menurut Departemen PU (2014) lokasi 

peletakan fasilitas halte terletak di luar area bebas atau sirkulasi utama jalur pejalan kaki. Setiap 

halte memiliki radius jarak 300 meter dan berada pada area-area potensial kawasan.  

Menurut Tanan, dkk (2015) persyaratan khusus untuk penyandang disabilitas adalah sebagai 

berikut: 

a) Tingkat kelandaian minimal 8% 

b) Ketinggian Pegangan tangan 0.8 meter 

c) Penerangan yang cukup 

Dalam kriteria desain jalur pejalan kaki, lebar efektif minimum ruang pejalan kaki 

berdasarkan kebutuhan orang adalah 60 cm ditambah 15 cm untuk bergoyang tanpa membawa 

barang, sehingga kebutuhan total minimal untuk 2 orang pejalan kaki berjalan atau 2 orang 

pejalan kaki berpapasan tanpa terjadi berpapasan menjadi 150 cm. Pada ketentuan lebar Jalur 
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Pejalan Kaki, apabila jalur tersebut terdapat perlengkapan jalan (road furniture) seperti patok 

rambu lalu lintas, kotak surat, pohon peneduh atau fasilitas umum lainnya, maka lebar jalur 

tersebut harus ditambah, penambahan tersebut apabila dilengkapi fasilitas dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Kebutuhan ruang menurut Departemen Pekerjaan Umum (PU), tahun 2009, pada posisi 

diam luas minimal yang dibutuhkan adalah sebesar 0,27 m2, untuk keadaan bergerak sebesar 

1,08 m2, dan bergerak membawa barang sebesar 1,35 – 1,62 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum (PU) 2009 

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum (PU) 2014 

Tabel 2. 3 Jenis Fasilitas Jalur Pejalan Kaki dan Lebar Tambahan yang diperlukan 

Tabel 2. 4 Kebutuhan Ruang Gerak Minimum Pejalan Kaki 
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Persyaratan khusus ruang bagi pejalan kaki yang mempunyai keterbatasan fisik (difabel) yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum (PU) 2014 

Gambar 2. 33 Kebutuhan Ruang Setiap Individu Dengan Kegiatannya 
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Sumber: Departemen Pekerjaan Umum (PU) 2014 

Gambar 2. 34 Kebutuhan Ruang bagi Pejalan Kaki Berkebutuhan Khsusus 
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2.8. Studi Penelitian Terdahulu 

 

No. Judul Tujuan Variabel Metode Hasil Kontribusi 

1. Pengaruh 

activity support 

terhadap 

penurunan 

kenyamanan 

visual pada 

kawasan 

Kampus UNDIP 

SEMARANG. 

(Kartika K.D, 

2008) 

Mengetahui 

pengaruh 

activity support 

pada lokasi studi 

terhadap 

kenyamanan 

visual 

Activity support 

(Variabel bebas), 

kenyamanan visual 

(variabel tergantung) 

Kuantitatif  Pengaruh 

Activity 

Support 

terhadap 

penurunan 

kenyamanan 

visual dan 

rekomendasi 

Masukan terhadap kajian 

pustaka tentang 

kenyamanan visual dan 

metode kuantitatif yang 

diterapkan pada analisis 

data. 

2. Peningkatan 

Ruang Kualitas 

Jalan pada 

fungsi komersial 

di kawasan 

Candi 

Borobudur. 

(Nino 

Ardhiyansyah, 

2012) 

Mengevaluasi 

pengaruh dari 

setting fisik 

terhadap 

aktivitas pada 

Jalan Pramudya 

Wardani di 

kawasan Candi 

Borobudur 

Setting fisik meliputi 

bangunan, setback, 

signage, vegetasi, jalur 

pedestrian, setting 

aktivitas meliputi 

PKL, budaya, parkir, 

pejalan kaki, dan 

pengguna kendaraan 

kualitatif Pengaruh 

setting fisik 

terhadap 

setting 

aktivitas, 

rekomendasi 

desain 

Masukan terhadap 

variabel penelitian yang 

akan digunakan, yaitu 

variabel jalur pejalan 

kaki, kemunduran 

bangunan, perabot jalan, 

vegetasi dan tanda 

pengarah. Masukan 

terhadap metode yang 

digunakan sebagai 

metode analisis data 

karakter fisik koridor 

penelitian 

3. Kajian 

kenyamanan 

visual terhadap 

eksistensi street 

furniture di 

koridor piere 

tendean 

boulevard 

manado. (Richy 

Fiky, 2017) 

Menganalisis 

kualitas visual 

dari koridor 

Jalan Pierre 

Tendean melalui 

keberadaan 

papan reklame 

dengan 

pendekatan 

aspek-aspek 

kualitas visual 

menyangkut 

Bentuk (form), Garis 

(line), Warna (Color), 

Tekstur, Skala & 

Proporsi 

Kuantitatif, 

kualitatif, 

deskirptif 

Pengaruh 

reklame 

terhadap 

kenyamanan 

visual , dikaji 

dari aspek 

karakter 

visual 

Masukan terhadap 

metode penelitian yang 

digunakan, yaitu 

kualitatif sebagai metode 

analisis data. 

Tabel 2. 5 Studi penelitian terdahulu 
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bentuk, warna, 

proporsi, dan 

skala,dan garis 

4. Identifikasi 

tingkat 

kenyamanan 

pejalan kaki 

studi kasus jalan 

kedoya arjuna 

selatan. (Chaerul 

S. Muchtar, 

2010) 

Mengevaluasi 

tingkat 

kenyamanan 

melalui aspek 

fisik dan non 

fisik melalui 

analisis persepsi 

pejalan kaki 

terhadap tingkat 

kenyamanan 

pedestrian. 

Aspek fisik meliputi 

penempatan trotoar, 

dimensi trotoar, 

lapisan permukaan, 

kemiringan, 

penyebrangan dan 

zebra cross, struktur 

drainase, penerangan, 

tempat istirahat, halte, 

rambu-rambu, jalur 

taman, kebersihan dan 

aspek non fisik 

meliputi fungsi 

trotoar, pejalan kaki, 

pemeliharaan 

perawatan 

Kualitatif, 

deskriptif 

Persepsi 

kenyamanan 

perjalanan 

para pejalan 

kaki, tingkat 

kenyamanan 

pejalan kaki. 

Masukan terhadap 

variabel penelitian yaitu 

variabel kenyamanan 

spasial fungsi ruang 

pejalan kaki. Masukan 

untuk metode penelitian 

yaitu metode kualitatif 

yang diperuntukan 

sebagai metode analisis 

data karakter fisik korido 

penelitian. 

5. Integrasi 

pendekatan 

kualitatif dan 

kuantitatif 

dalam penilaian 

estetika fasade 

bangunan di 

koridor jalan 

kayutangan, 

Malang. (Herry 

Santosa, 2015) 

Penilaian 

terhadap 

estetika fasade 

melalui metode 

kualitatif dan 

kuantitatif 

melalui software 

IAM pada 

koridor Jalan 

Kayu Tangan, 

sehingga 

mendapatkan 

keakuratan 

dalam penilaian 

unsur-unsur 

keindahan. 

Measure of balance 

(seimbang), Measure 

of equilibrium 

(selaras), measure of 

symmetry (simetri), 

measure of sequence 

(berurutan), measure 

of unity (menyatu), 

measure of proportion 

(proporsional), 

measure of simplicity 

(sederhana), measure 

of densitiy (pejal), 

measure of regularity 

(keteraturan), 

Measure of economy 

(efektif), measure of 

homogeneity 

(harmoni), Measure of 

rhythm (dinamis) 

kualitatif, 

kuantitatif 

Penilaian 

Interface 

Aesthetics 

Measurement 

(IAM) pada 

14 bangunan 

modern, dan 

pemetaan 

peruwujudan 

arsitektur 

bangunan. 

Masukan terhadap 

metode pengukuran dan 

analisis data melalui 

analisis deskriprif, serta  

analisis persepsi 

masyarakat. 
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6.  Visual 

evaluation of 

urban 

commercial 

streetscape 

through building 

owners 

judgment (Herry 

Santosa, dkk, 

2013) 

Mengevaluasi 

kualitas visual 

koridor jalan 

kayutangan, 

Kota Malang 

melalui 

penilaian 

pemilik 

bangunan 

Profil bangunan dan 

trotoar, vegetasi, 

bentuk fasade, gaya 

fasade, ornamen 

fasade, tekstur fasade 

finishing fasade, 

warna fasade, signage 

Virtual 

Reality 

system (VR), 

Semantic 

Differential 

(SD) 

Perbandingan 

terhadap 

kondisi 

karakteristik 

fisik dengan 

penilaian 

pemiliki 

bangunan 

terhadap 

visual 

koridor dari 

tiap koridor 

jalan.  

Masukan terhadap 

metode dan tinjauan 

pustaka tentang evaluasi 

visual, karakteristik fisik 

pada koridor jalan, 

maupun preferensi 

masyarakat. 
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2.9. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. 1 Kerangka teori 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, yaitu evaluasi kenyamanan visual dan spasial ruang 

pejalan kaki koridor Jalan MT Haryono, Kota Malang, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif kuantitatif, pendekatan yang digunakan dengan 

analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan karakter fisik lokasi penelitian dan 

analsis regresi digunakan untuk mengetahui preferensi masyarakat terkait dengan evaluasi 

kenyamanan visual dan spasial ruang pejalana kaki berdasarkan variabel-variabel yang 

telah ditentukan. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada sepanjang koridor jalan MT Haryono, Kota Malang. 

Koridor jalan MT Haryono secara administratif termasuk kedalam kecamatan lowokwaru 

serta berada di dalam dua kelurahan yaitu, kelurahan ketawanggede dan kelurahan 

lowokwaru.  

Berdasarkan status dan pembagian kelas jalannya, koridor jalan MT Haryono adalah 

jalan provinsi, dan merupakan jalan kolektor primer, dengan ciri-ciri penggunaan intesitas 

tinggi tapi tidak setinggi jalan arteri primer, untuk lalu lintas angkutan menengah dengan 

jumlah simpangan terbatas. Jalan ini menghubungkan jalan Soekarno Hatta dan jalan Raya 

Tlogomas, dimana jalan raya tersebut merupakan salah satu jalan utama yang 

menghubungkan Kota Malang dengan Kota Batu. 

Koridor ini dipilih karena merupakan koridor jalan yang memiliki perkembengan 

kawasan yang cukup pesat, dengan tingkat pembangunan dan lalu lintas maupun pengguna 

jalan yang cukup tinggi. Munculnya bangunan-bangunan baru, dan pertokoan yang tidak 

terkontrol disepanjang koridor ini menciptakan perubahan wajah bagi koridor ini, yang 

mempengaruhi pengguna maupun aktivitas didalamnya. 

 Koridor Jalan MT Haryono merupakan kawasan dengan peruntukan lahan 

perdagangan dan jasa, beberapa diantaranya terdapat supermarket, Mall, pertokoan 

maupun pasar yang berada pada koridor jalan ini. Bangunan-bangunan yang terdapat pada 

kawasan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberadaan koridor jalan 

maupun setting aktivitas didalamnya. Setting aktivitas yang paling dominan adalah 

aktivitas perdagangan dan jasa sesuai dengan fungsi utama kawasan. Setting aktivitas pada 
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koridor tersebut antara lain aktivitas perdagangan jual beli antara pembeli dengan penjual, 

aktivitas beribadah, aktivitas pendidikan yakni terdapatnya beberapa perguruan tinggi di 

lokasi penelitian, aktivitas rekreatif pada Wisata Kampung Keramik Dinoyo, aktivitas 

kesehatan pada Rumah Sakit UNISMA, dan aktivitas perkantoran.  

Koridor Jalan MT Haryono memiliki panjang sekitar 1,8 km. Adapun batas-batas 

wilayahnya adalah sebagai berikut : 

a) Selatan : Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun, Kota Malang 

b) Barat: Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

c) Timur : Kecamatan Klojen dan Kecamatan Belimbing, Kota Malang 

d) Utara : Kecamatan Singasari Kabupaten Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Pemetaan lokasi penelitian 
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3.3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Pengambilan foto untuk 

dokumentasi dan penyebaran kuisioner dilakukan pada siang hari, karena merupakan 

waktu puncak dari aktivitas di Jalan MT Haryono. Selain itu, waktu penelitian 

dilakukan pada siang hari dikarenakan karakteristik bangunan dan beberapa variabel 

kurang terlihat pada saat malam hari. 

3.4. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian dibutuhkan untuk membantu peneliti mencapai tujuan 

penelitian secara sistematis, efektif, dan efisien. Secara garis besar tahapan penelitian 

yang dilakukan pada kajian ini terdiri dari empat tahapan, berikut adalah tahapan-

tahapan yang dilakukan : 

a) Tahapan persiapan 

Pada tahapan ini peneliti melakukan menentukan lokasi studi dan fokus penelitian yang 

tepat bagi permasalahan yang ada, selanjutnya peneliti menentukan metode-metode 

yang yang sesuai dengan fokus penelitian. 

b) Tahap pelaksanaan 

Pada tahap ini penliti melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan, seperti informasi deskripsi lokasi, data fisik bangunan, keadaan 

lingkungan, foto-foto bangunan, dan kuisioner yang disebarkan kepada pengguna jalan 

MT Haryono. 

c) Tahap pengolahan dan analisis data 

Pada tahap ini, semua data yang telah diperoleh disatukan. Data diolah dari suatu 

observasi kualitatif dan kuantitatif pada lokasi studi menjadi suatu informasi deskriptif, 

gambaran visual dan tabulasi dan kemudian data-data tersebut dianalisis, analisis yang 

dilakukan terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Data-data tersebut dianalisis 

berdasarkan variabel-variabel yang sudah ditentukan. 

d) Tahap evaluasi 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian tahapan penelitian, pada tahap ini 

diperoleh sebuah kesimpulan berupa saran dan kriteria desain yang nyaman secara 

visual dan spasial bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki pada koridor jalan MT 

haryono, sehingga hasil studi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi 

pengembang dari pemerintah maupun swasta yang ingin mengembangkan kawasan 

yang memiliki konteks studi yang sama dengan penelitian ini. 
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3.5. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2007) variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini, 

terdapat dua aspek pembahasan utama yaitu, aspek karakter fisik lokasi penelitian dan 

aspek kenyamanan ruang pejalan kaki melalui preferensi masyarakat. Preferensi 

merupakan suatu sifat atau keinginan untuk memilih (Journal Planit: 2001). Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009), preferensi diterjemahkan sebagai 

kecenderungan untuk memilih sesuatu dari pada yang lain. Menurut Porteus (dalam 

Saputra, 2000:10), Preferensi merupakan bagian dari komponen pembuat keputusan 

seorang individu. Dan komponen-komponen tersebut adalah perception (Persepsi), 

attitude (sikap), value (nilai), preference (Kecenderungan), dan satisfaction (kepuasan). 

Komponen tersebut saling mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. 

Penilaian masyarakat terhadap suatu kawasan, khususnya pada kenyamanan 

visual dan spasial tidak luput dari karakteristik fisiknya, karakteristik menciptakan 

suatu persepsi yang berbeda-beda dari tiap individu masyarakat, tergantung dari tingkat 

pendidikan, jenis kelamin, umur, maupun pengalaman individu. Pada pembahasan 

karakteristik fisik terdapat 3 variabel, yaitu wujud bangunan, figure ground, jalan dan 

jalur pedestrian.  Aspek pembahasan kenyamanan ruang pejalan kaki digunakan untuk 

mengetahui tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kondisi fisik 

ruang pejalan kaki pada koridor Jalan MT Haryono, terdapat 3 variabel, yang terdiri 

dari 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, variabel bebas tersebut, antara lain: (1) 

Variabel kenyamanan spasial, (2) Variabel kenyamanan visual, sedangkan variabel 

terikatnya adalah kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum, pada kedua variabel 

bebas tersebut terdapat beberapa sub variabel yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruhnya terhadap kenyamanan ruang pejalan kaki secara 

keseluruhan sehingga didapatkan skala prioritas dari tiap sub variabel tersebut mulai 

dari tingkat pengaruh signifikan hingga terendah. Pada tabel berikut ini adalah variabel 

dan sub variabel yang digunakan pada penelitian evaluasi kenyamanan visual dan 

spasial ruang pejalan kaki pada koridor Jalan MT Haryono : 
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Tabel 3. 1 Variabel peneltian 

 

Tabel 3. 2 Variabel peneltian 
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3.6. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, data yang didapat terdiri dari data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari hasil jawaban pengisian kuisioner dan juga observasi langsung pada 

koridor Jalan MT Haryono, sedangkan untuk data sekunder di dapat dari studi pustaka dan 

literatur. 

3.6.1. Data primer 

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan 

seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maupun data-data yang dilakukan 

dengan observasi langsung, seperti data fisik lapangan, dan dokumentasi. Data primer di 

ambil dengan tujuan sebagai berikut : 

a) Mengetahui gambaran karakter fisik koridor jalan MT Haryono, metode yang 

digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Pengambilan gambar untuk 

dokumentasi dikerjakan untuk mendapatkan gambar montase bangunan dan kondisi 

fisik lingkungan koridor jalan sebagai bahan analisis karakter fisik lokasi studi. 

b) Mengetahui preferensi masyarakat disekitar lokasi studi terhadap kenyamanan 

visual dan spasial ruang pejalan kaki dengan menggunakan kuisioner.  

Kuisioner yang disebarkan kepada responden bertujuan untuk mendapatkan data 

kuantitatif. Pada tahap pengisian kuisioner, responden dipandu oleh suveyor penelitian. 

kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup yang artinya pada lembar kuisioner telah 

disediakan pilihan jawaban. Pada tiap pertanyaan responden hanya mengisi salah satu alternatif 

jawaban yang telah disediakan. Kuisioner terdiri dari 12 pertanyaan berisikan sub variabel 

kenyamanan spasial dan 9 pertanyaan berisikan sub variabel kenyamanan visual, dan 1 

pertanyaan kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum.  

Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan multiple rating scale 

yaitu skala pernyataan tentang kualitas tertentu dari sesuatu yang akan diukur, yang diikuti 

oleh angka yang menunjukkan skor sesuatu yang diukur. Pada penelitian ini menggunakan 

tujuh tingkat kenyamanan, yang dimulai dari sangat tidak nyaman dengan pemberian skor 1 

hingga sangat nyaman dengan pemberian skor 7. Skala multiple sampling ini akan bernilai 

negatif (-) jika penilaian responden memilih 1 hingga 3, sedangkan akan bernilai positif (+) 
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jika responden memilih angka di atas 4. Berikut ini adalah tabel pembobotan tingkat nilai 

kenyamanan berdasarkan skala Multiple Rating Scale. 

 

No. Skala Skor 

1. Sangat Tidak Nyaman 1 

2. Tidak Nyaman 2 

3. Agak Tidak Nyaman 3 

4. Netral 4 

5. Agak Nyaman 5 

6. Nyaman 6 

7. Sangat Nyaman 7 

 

Penyebaran kuisoner dilakukan pada 20 titik berbeda dimana terdapat 10 titik lokasi 

penyebaran pada masing-masing sisi koridor, penentuan lokasi penyebaran kuisioner 

dikarenakan perbedaan kondisi visual dan spasial yang cukup bervariasi, berikut ini adalah 

gambar pemetaan lokasi penyebaran kuisioner berserta kondisi lingkungannya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 3 Tingkat Kenyamanan Skala Multiple Rating scale 

Gambar 3. 2 Pemetaan titik penyebaran kuisioner 
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3.6.2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini 

digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, 

literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Literatur-literatur yang digunakan 

relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan. 

3.6.3. Populasi dan sampel 

Populasi dan sampel pada penelitian ini merupakan semua pelaku aktivitas yang ada di 

koridor jalan MT Haryono, khususnya para pengguna jalan yang melewati lokasi studi. 

Menurut pendapat Cohen, dkk (2007), semakin besar sampel dari suatu populasi akan semakin 

baik, akan tetapi jumlah batas minimal yang harus diambil oleh peneliti adalah sebanyak 30 

sampel, dikarenakan lokasi studi yang cukup panjang sehingga penyebaran Kusioner tersebut 

diberikan kepada 90 responden pada 10 titik lokasi pada tiap sisi barat dan timur koridor 

sehingga terdapat 20 titik lokasi yang berbeda disepanjang koridor Jalan MT Haryono, 

penentuan titik lokasi dikarenakan perbedaan visual dan spasial yang cukup bervariasi sehingga 

pada akhirnya akan mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan dari semua titik lokasi yang 

didapatkan. Metode pemilihan sampel yang dipergunakan adalah non-probability sampling. 

Teknik ini tidak memberi kemungkinan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Nasution.2004:86).  

3.7. Metode Pengukuran dan Analisis Data 

3.7.1. Analisis kualitatif 

Analisis kualitatif pada penelitianalisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih 

(variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel 

itu dengan variabel yang lain. Sugiyono (2009:35). Dalam penelitian ini analisis deskriptif 

digunakan untuk mengetahui rata-rata, median, modus, devians standar, dll sehingga peneliti 

mengetahui gambaran atau penyebaran sampel dan populasi. Hasil analisis ini disajikan dalam 

bentuk tabel. Untuk mengetahui preferensi masyarakat pengguna Jalan MT Haryono, 

responden diberikan beberapa pertanyaan yang menyangkut kenyamanan visual dan spasial 

disepanjang jalan MT Haryono, pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada memiliki nilai mulai 

dari 1 hingga 7 dari data yang telah didapatkan kemudian dicari rata-rata, nilai dengan frekuensi 

tertinggi dan terendah yang nantinya didapatkan kelompok benilai positif (+), netral, ataupun 

negatif (-) dari hasil tersebut memiliki makna berbeda. 



49 
 

Selain itu untuk pembahasan aspek karakteristik fisik, pendekatan penelitian dilakukan 

melalui pendekatan tipologi morofologi, dimana pada kondisi fisik tiap elemen dikelompokan 

berdasarkan ukuran, bentuk, jenis, ataupun fungsi, sehingga dapat diketahui bagaimana 

karakter tiap elemen yang ada pada lokasi berdasarkan teori pustaka maupun tinjauan studi 

terdahulu. 

3.7.2. Analisis kuantitatif 

Pada analsisi kuantitatif pendekatan peneltiian yang digunakan melalui metode analisis 

regresi sederhana dimana metode ini terdiri dari 1 variabel independen/bebas dan 1 variabel 

dependen (terikat) dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan 

persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (predictor). Analisis pada penelitian ini 

menggunakan software SPSS untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam 

menganalisis data  

3.7.3. Integrasi kenyamanan visual dan spasial ruang pejalan kaki 

Aspek kenyamanan spasial dan visual masing-masing memiliki integerasi hubungan 

yang saling mempengaruhi. Integrasi terebut dianalisis oleh penulis dari setiap sub variabel sub 

variabel penelitian sehingga akan di temukan bagaimana hubungan dari kedua aspek tersebut. 

Hasil dari evaluasi integerasi tersebut dari setiap variable dianalisis secara kualitatif oleh 

peneliti. Strategi integrasi yang dilakukan adalah mencari keterkaitan antara setiap sub variabel 

dalam sub variabel penelitian sehingga akan di temukan sub variabel yang memiliki 

hubungan atau tidak. Integrasi antara aspek kenyamanan spasial dan visual ruang 

pejalan kaki akan menjelaskan keterkaitan dari setiap variabel apabila salah satu dari variabel 

di tingkatkan atau sebaliknya. Setelah melakukan tahap evaluasi akhir, untuk melakukan 

peningkatkan kualitas ruang pejalan kaki harus didasari oleh konteks lokasi penelitian yaitu 

lokasi penelitian yang berada pada koridor bersejarah, jalan arteri sekunder serta dominasi 

fungsi perdagangan dan aspek regulasi sebagai dasar evaluasi pengembangan kualiatas ruang 

pejalan kaki. 

3.8. Instrumen Penelitian 

Berikut ini adalah alat yang dibutuhkan untuk mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisis data pada penelitian ini : 

a) Alat dokumentasi, berupa kamera smartphone maupu kamera digital yang 

digunakan untuk mengambil visual koridor jalan. 



50 
 

b) Peta koridor jalan, digunakan untuk membantu pemetaan perabot jalan, vegetasi 

dan kondisi lingkungan. 

c) Lembar kuisioner, berisi pertanyaan-pertanyaan yang disebarkan kepada 

responden yang melaluii koridor Jalan MT Haryono, sebagai alat untuk 

mempermudah perolehan data primer. 

d) Buku dan alat tulis, digunakan untuk mencatat maupun sketsa hal-hal penting 

selama melakukan penelitian. 

e) Meteran, digunakan untuk mengukur kondisi fisik lingkungan, seperti lebar 

pedestrian, lebar jalan, dan setback bangunan. 

f) Komputer/laptop, sebagai alat untuk penyimpanan dan pengolahan data melalui 

software-software pendukung penelitian. 
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3.9. Kerangka Metode Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. 1 Kerangka metode penelitian 
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(Halaman sengaja dikosongkan) 
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Sumber : malangkota.bps.go.id 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Wilayah Penelitian 

4.1.1. Deskripsi umum Kota Malang 

Kota Malang merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan seluruh 

wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara astronomis terletak pada 

poisisi 112.06 – 112.07 Bujur Timur, 7.06 – 8.03 Lintang Selatan. Kota Malang berada 

di dataran tinggi dengan ketinggian 440 – 667 meter mdpl, dengan luas wilayah Kota 

Malang sebesar 110,06 km2. Kota malang memiliki lima kecamatan, yaitu Kecamatan 

kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan, Klojen, Kecamatan Blimbing, dan 

Kecamatan Lowokwaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel di atas, Kota Malang terbagi menjadi lima wilayah kecamatan, 

dengan total keseluruhan kelurahan sebanyak 57 kelurahan.  

Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km2, dengan batas wilayah sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 1 Jumlah Desa / Kelurahan menurut Kecamatan di Kota Malang, 2015 
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a) Sebelah utara  : kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. 

b) Sebelah Timur  : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. 

c) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. 

d) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 

Berdasarlam data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang 

Ditinjau dari ketinggian dan lokasi wilayah, Kota Malang berada pada ketinggian 440 

-667 meter di atas permukaan air laut. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota 

Malang mengikuti perubahan putaran dua iklim, yitu musim hujan dan musim kemarau. 

Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karang Ploso curah hujan yang relative 

tinggi selama tahun 2015 terjadi di awal dan penghujung tahun. Curah hujan tertinggi 

terjadi pada bulan Desember yaitu mencapai 533 mm3, yang terjadi selama 18 hari. 

Sedangkan curah hujan tertinggi selanjutnya terjadi pada bulan maret yang mencatat 

angka 496 mm3 dengan jumlah hari hujan sejumlah 20 hari. Adapun periode bulan Juli 

hingga Oktober tidak terjadi hujan sama sekali. 

4.1.2. Deskripsi umum Jalan MT Haryono 

Jalan MT Haryono terletak pada kawasan komersil kota malang yang berada pada 

kecamatan lowokwaru dan merupakan jalan kolektor primer dari salah satu lima jalan 

provinsi yaitu jalan Ahmad Yani, Jalan Borobudur, Jalan Soekarno Hatta, dan Jalan 

Tlogomas, panjang koridor jalan ini mencapai 1,8 km, terbagi menjadi dua arah dengan 

masing-masing dua jalur, peruntukan jalur digunakan bagi kendaraan pribadi dan satu jalur 

khusus yang digunakan oleh kendaraan angkutan kota dengan dibatasi marka melintang 

utuh untuk membatasi ruang gerak kendaraan angkutan kota, koridor ini memiliki karakter 

ciri penggunaan intensitas tinggi, kecepatan rata-rata kendaraan mencapai 50 km/jam, 

dengan lebar jalan tidak lebih dari 12 meter. Intensitas kendaraan yang cukup tinggi 

terkadang membuat kemacetan pada jam-jam tertentu seperti pada kondisi pagi hari 

maupun sore hari, pada hari sabtu dan minggu kemacetan kendaraan terjadi pada sore 

hingga malam hari, mayoritas kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Menurut 

Departemen Pekerjaan Umum (2004) kriteria jalan kolektor primer adalah sebagai berikut: 

a) Merupakan jalan yang secara efisien menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah 

atau menghubungkan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal 

b) Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 

(empat puluh) km/h 

c) Lebar badan jalan kolektor primer paling rendah 9 (sembilan) meter 
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d) Jumlah jalan masuk ke jalan koletor primer dibatasi secara efisien;jarak antara jalan 

masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter 

e) Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang 

sesuai dengan volume lalu lintasnya 

f) Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume 

lalu lintas rata-rata 

g) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu 

pengatur lalu lintas dan lampu penerangan jalan 

h) Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri 

primer 

i) Dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan 

kendaraan lambar lainnya. 

Dari semua kriteria diatas terdapat beberapa kriteria yang sesuai dengan koridor jalan 

MT Haryono seperti lebar minimal 9 meter sedangkan pada kondisi lapangan lebar jalan 

mencapai 12 meter, akan tetapi pada beberapa kriteria tidak terdapat dilapangan seperti 

tersedianya jalur khusus yang digunakan sepeda maupun kendaraan lambat lainnya, 

kondisi kecepatan rata-rata kendaraan yang pada waktu-waktu tertentu dapat dibawah 40 

km/h dikarenakan aktivitas pejalan kaki yang melibatkan area penyeberangan pada 

beberapa titik akan meningkat pada jam-jam sibuk, hal ini terjadi biasanya pada sore 

maupun pagi hari. Koridor jalan ini merupakan jalan pengumpul dari jalan disekitar area 

studi, disepanjang jalan sudah dilengkapi dengan lampu pengatur lalu lintas, marka, 

maupun rambu lalu lintas. 

Lokasi penelitian merupakan koridor jalan dengan kepadatan yang tinggi, pada jam-

jam sibuk lokasi tersebut sering terjadi kemacetan yang cukup panjang, hal ini diakibatkan 

oleh ruang jalan yang tidak mampu menampung volume kendaraan yang datang, keadaan 

ini diperparah pada saat acara-acara besar sedang berlangsung, seperti acara karnaval 

masyarakat, acara pembinaan mahasiswa baru pada beberapa universitas maupun 

politeknik, acara wisuda dan acara hari-hari besar nasional lainnya, kondisi-kondisi yang 

telah dijabarkan diatas seharusnya dapat diatas dengan skema pengaturan lalu lintas, seperti 

penataan sistem angkutan umum sehingga memungkinkan masyarakat memilih moda 

transportasi tersebut dibandingkan kendaraan pribadi, penggunaan konsep 3 in 1 yang 

mengharuskan kendaraan yang melalui koridor tersebut berisikan 3 penumpang dalam satu 

kendaraan, pengalihan kendaraan menuju jalur alternatif lain, antisipasi jam sibuk, ataupun 
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pengaturan traffic light yang mengikuti jumlah arus kendaraan yang datang. Pada dasarnya 

sebuah kota yang nyaman adalah kota yang didesain untuk berjalan bukan menggunakan 

kendaraan, sehingga sudah seharusnya ruang pejalan kaki menjadi sebuah modal utama 

bagi kenyamanan sebuah kota, jika hal tersebut dapat dilakukan, kemacetan bukan lagi 

menjadi permasalahan yang besar selama pejalan kaki diberikan ruang yang nyaman dan 

aman dalam melakukan segala aktivitas, sehingga menjadi solusi untuk merubah pola pikir 

masyarakat dalam berpergian dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 

Berdasarkan RDTRK Malang tahun 2011 Koridor Jalan MT Haryono merupakan 

koridor komersial yang didominasi oleh bangunan perdagangan jasa, selain fungsi komersil 

terdapat fungsi-fungsi lain pada lokasi studi, yaitu peribadatan, pendidikan, kesehatan 

maupun perkantoran. Sehingga koridor ini sarat dengan berbagai macam aktivitas. 

Aktivitas-aktivitas pada jalan ini berbagai macam, salah satunya adalah aktivitas 

perdagangan, bangunan-bangunan disepanjang koridor didominasi dengan bangunan 

pertokoan, seperti toko pakaian, rumah makan, bengkel, minimarket dan lainnya, selain 

pertokoan terdapat pedagang kaki lima (PKL) yang tersebar dipinggir jalan, banyaknya 

PKL tersebut sering menggunakan ruang pejalan kaki pada koridor ini, pada beberapa titik 

, aktivitas tersebut dimulai dari pagi hingga malam hari, yang artinya ruang pejalan kaki 

yang dialihfungsikan menjadi sebuah ruang aktivitas perdagangan dipergunakan hampir 

satu hari dan terjadi dalam satu minggu. Selain kondisi aktivitas tersebut, kondisi penataan 

signage, vegetasi, tiang listrik dan telepon juga tidak terkontrol dengan baik, cukup banyak 

elemen-elemen tersebut menghalangin kontinuitas dari ruang pejalan kaki pada lokasi. 

Kondisi pedestrian yang tidak terpelihara, antara lain tekstur yang tidak rata, pembatas 

ruang yang tidak jelas antara jalan dengan pedestrian, dan material penutup yang sudah 

rusak sering ditemui disepanjang jalan ini, banyaknya kerusakan  tersebut dapat 

mempengaruhi tingkat kenyamanan bagi penggunanya. 

4.2. Karakteristik Fisik Koridor Jalan MT Haryono 

4.2.1. Fungsi bangunan 

Koridor sebagai ruang pergerakan (sirkulasi) memiliki dua pengaruh langsung 

pada kualitas lingkungan, yaitu kelangsungan aktivitas komersial dan kenyamanan 

visual yang kuat terhadap struktur dan bentuk fisik kota, aktivitas-aktivitas komersial 

yang terdapat pada kawasan berpengaruh pada wujud fungsi bangunan yang ada, 

sebagai contoh aktivitas jual beli baik itu jual beli barang ataupun jasa, memerlukan 

sebuah fungsi ruang perdagangan dan jasa untuk menampung aktivitas tersebut, 
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begitupun aktivitas pendidikan dan lainnya, sehingga sebuah aktivitas dalam suatu 

lokasi dapat mempengaruhi fungsi bangunan yang ada. Fungsi bangunan bisa berubah 

dari fungsi awal dibangunnya, namun dalam pelaksanaannya perubahan fungsi 

bangunan harus mengikuti tata aturan ruang yang diperbolehkan dalam 

RTRW/RDTRK suatu kawasan. 

Pada kawasan koridor Jalan MT Haryono, merupakan kawasan komersil dengan 

pertumbuhan maupun aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, disepanjang jalan tersebut 

terdapat bangunan-bangunan dengan berbagai macam fungsi bangunan. Untuk 

mengindentifikasi fungsi bangunan, peneliti membagi bangunan menjadi beberapa 

kelompok fungsi pada lokasi, yaitu, perdagangan jasa, fasilitas umum, peribadatan, 

hunian, kantor (Office), bangunan kosong, dan tanah kosong. Dalam Rencana Detail 

Tata Ruang Kota (RDTRK) Malang 2011 – 2031, peruntuk lahan Malang Utara 

khususnya pada koridor jalan MT Haryono sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas, rencana peruntukan lahan pada koridor jalan MT Haryono 

Mayoritas diperuntukan sebagai perdagangan dan jasa, hanya terdapat sedikit peruntukan lahan 

pada fungsi lainnya. Pada hasil pemetaan bangunan di lapangan, fungsi bangunan hampir 

Gambar 4. 1 Rencana detail tata ruang kota (RDTRK) Kota Malang 2011 - 2031 
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seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, pada pemetaan koridor MT Haryono terbagi menjadi 

empat segmen penelitian sepanjang 450 m, pembagian segmen ini bertujuan untuk 

mempermudah peneliti dalam melakukan pemetaan dilapangan. 

Pada segmen 1 koridor Jalan MT Haryono terdapat 89 bangunan, dengan fungsi 

bangunan yang berbeda-beda. Fungsi bangunan hunian sebanyak 5 bangunan, fungsi 

pendidikan sebanyak 7 bangunan yang merupakan bagian dari Universitas Brawijaya, 

selanjutnya bangunan dengan fungsi sebagai fasilitas umum sebanyak 9 bangunan, 2 

diantaranya merupakan ATM dan sisanya adalah gazebo, dan fungsi bangunan terakhir adalah  

bangunan komersil sebanyak 68 bangunan yang terdiri dari berbagai macam toko, mulai dari 

toko ATK, kelontong, bengkel, rumah makan, maupun minimarket. Pada segmen 2 koridor 

Jalan MT Haryono, terdapat total 134 bangunan, yang terdiri dari 55 bangunan pada sisi barat 

koridor dan 79 bangunan pada sisi timur. Terdapat tiga jenis fungsi bangunan pada bagian 

kedua koridor ini, yaitu bangunan dengan fungsi hunian sebanyak 3 bangunan, fungsi 

bangunan komersil 126 bangunan, dan bangunan kosong 5 bangunan.   

Bagian ketiga dari koridor ini terdapat total 121 bangunan, terdiri dari 62 bangunan 

pada sisi barat dan 59 bangunan pada sisi timur koridor, fungsi-fungsi bangunan pada bagian 

keempat terdiri dari empat jenis fungsi yaitu, 2 bangunan dengan fungsi hunian, 6 bangunan 

fungsi pendidikan, 2 bangunan fasilitas umum yang merupakan tandon air, dan 111 dengan 

fungsi komersil dengan berbagai macam toko, seperti toko pakaian, rumah makan, maupun 

mall. Pada bagian terakhir dari koridor jalan MT Haryono, terdapat 86 bangunan yang terbagi 

menjadi 17 bangunan pada bagian timur koridor, dan 69 bangunan pada bagian barat koridor. 

Terdapat 6 bangunan dengan fungsi sebagai bangunan pendidikan, 2 fungsi bangunan hunian, 

2 fungsi fasilitas umum, dan 76 fungsi bangunan perdagangan jasa. Jika dilihat dari total 

keseluruhan bangunan dari tiap masing-masing fungsi, fungsi perdagangan merupakan fungsi 

yang paling banyak ditemui, sesuai dengan konteks lokasi studi yang merupakan kawasan 

komersil, beberapa bangunan tidak memiliki kesesuaian dengan RDTRK Malang tahun 2011 

– 2031, masih terdapatnya bangunan dengan peruntukan hunian pada lokasi maupun bangunan 

peribatan, berbeda dengan rencana aturan yang ada keseluruhan peruntukan lahan disepanjang 

koridor jalan MT Haryono sebagai perdagangan jasa, terdapat fungsi lain pada koridor ini ialah 

fungsi kesehatan berupa rumah sakit ataupun puskesmas. 
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Gambar 4. 2 Fungsi bangunan pada koridor Jl MT Haryono segmen 1 
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Gambar 4. 3 Fungsi bangunan pada koridor Jl MT Haryono segmen 2 
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Gambar 4. 4 Fungsi bangunan pada koridor Jl MT Haryono segmen 3 
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Gambar 4. 5 Fungsi bangunan pada koridor Jl MT Haryono bagian 4 



63 
 

Pada bagian terakhir dari koridor jalan MT Haryono, terdapat 86 bangunan yang terbagi 

menjadi 17 bangunan pada bagian timur koridor, dan 69 bangunan pada bagian barat koridor. 

Terdapat 6 bangunan dengan fungsi sebagai bangunan pendidikan, 2 fungsi bangunan hunian, 

2 fungsi fasilitas umum, dan 76 fungsi bangunan perdagangan jasa.  

Fungsi bangunan yang terdapat pada koridor Jalan MT Haryono terbagi menjadi dua 

bagian yaitu sisi timur dan sisi koridor pada sisi timur terdiri dari 225 bangunan, dengan 204 

fungsi bangunan perdagangan jasa (90,66%), 7 bangunan sebagai fungsi hunian (3,11%), 6 

bangunan fungsi pendidikan (2,66%), 5 bangunan fungsi fasilitas umum (2,22%), 3 bangunan 

kosong (1,33%), dan tidak terdapat fungsi bangunan peribadatan. 

Pada sisi barat terdapat 205 bangunan, yang terbagi menjadi 170 (82,84%) fungsi 

bangunan perdagangan jasa, 13 (6,37%) fungsi bangunan hunian, 8 fungsi bangunan 

pendidikan (3,92%), 7 fungsi bangunan fasilitas umum (3,43%), 5 bangunan kosong (2,45%), 

1 fungsi bangunan peribadatan (0,49%), dan terdapat 1 buah lahan kosong (0,49%) yang 

awalnya adalah sebuah bangunan yang dirobohkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Langgam arsitektur 

Bangunan yang terdapat disepanjang koridor Jalan MT Haryono memiliki berbagai 

macam keanekaragaman tampilan fasade, tampilan tersebut mempengaruhi kesan visual yang 

diterima oleh pejalan kaki maupun pengguna jalan dengan berkendara, sebagai kawasan 

90,66%

3,11%

2,66%

2,22%

1,33%

0%

0%

82,84%

6,37%

3,92%

3,43%

2,45%

0,49%

0,49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PERDAGANGAN JASA 

HUNIAN

PENDIDIKAN

FASILITAS UMUM

BANGUNAN KOSONG

PERIBADATAN

TANAH KOSONG

BARAT TIMUR

Diagram 4. 1 Persentase fungsi bangunan pada lokasi penelitian 
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dengan mayoritas bangunan komersil, ketertarikan pengguna jalan terhadap tiap elemen ruang 

bangunan sangat diperlukan, hal tersebut dikarenakan tiap tampilan visual pada bangunan 

berfungsi sebagai penarik minat pembeli untuk berkunjung. Sebagian besar langgam arsitektur 

pada koridor ini merupakan arsitektur modern dengan sedikit ornamentasi pada bangunan, dan 

terdapat kelompok bangunan dengan langgam arsitektur post modern yang merupakan 

perpaduan art dan science ataupun craft dan technology. 

Ragam bangunan disepanjang jalan ini terkadang tidak ada pengolahan fasad yang 

signifikan khususnya pada kios-kios kecil, fasad bangunan tidak mempresentasikan apa yang 

dijual pada kios tersebut. Beberapa kios merupakan bangunan semi permanen dengan struktur 

kayu yang terbagi menjadi beberapa petak dan hanya dibatasi dengan dinding triplek, pada tiap 

kios. 

 

 

 

 

 

Beberapa ruko yang terdapat pada lokasi, memiliki langgam arsitektur modern dengan 

sedikit ornamen, desain jendela menggunakan kaca polos dengan kusen bermaterial 

alumunium, pintu dengan desain sederhana, desain kolom yang sederhana tanpa ornamen, dan 

bentuk atap datar, bangunan dengan langgam ini berfokus pada fungsi bangunan tanpa melihat 

ornamen, tidak sedikit bangunan ini ditemukan pada lokasi, baik bangunan yang difungsikan 

sebagai bangunan komersil maupun sebuah kantor.  

Selain langgam Aristektur Modern, langgam Arsitektur Post Modern cukup banyak 

ditemukan, umumnya bangunan-bangunan ini dipergunakan sebagai hunian maupun 

perdagangan jasa, dengan ciri terdapat ornamen yang merupakan perpaduan antara art dan 

science, craft dan technology, Internasional dan lokal, yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu, 

Neo Vernakular yaitu perpaduan bangunan modern dengan tetap berusahan menampilkan ciri 

budaya setempat, seperti dengan kaidah – kaidah Tri Angga (Kepala, Badan, Kaki) , Neo 

Modern bersifat abstrak akan tetapi menonjolkan Tektonika (The Art of Construction), dan 

Dekonstruksi yang merupakan usaha-usaha percobaan untuk melihat arsitektur dari sisi lain.  

Gambar 4. 6 Gambar contoh kelompok bangunan kios 
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No. Jenis Langgam Kriteria Sampel 

1. Modern  Sedikit ornamentasi 

pada fasade (Less Is 

More) 

 Umumnya desain 

pintu dan jendela  

sederhana dengan 

material alumunium 

 Berorientasi pada 

fungsi 

 

 

 

 

 

 

2. Post Modern  Ornamen perpaduan  

art & science, craft & 

technology 

 Menampilkan ciri 

budaya setempat 

seperti kaidah Tri 

Angga (Kepala, 

Badan, kaki) 

 Bersifat abstrak 

menonjolkan 

tektonika (The Art 

Of Construction) 

 

 

 

Tabel 4. 2 Kelompok langgam arsitektur pada lokasi penelitian 
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4.2.3. Ketinggian bangunan 

Kenyamanan visual yang ditangkap oleh pengguna berkaitan dengan jarak pandang 

manusia terhadap suatu objek, salah satunya yang perlu diperhitungkan ialah ketinggian 

bangunan, jarak pandang ini mempengaruhi visual yang diterima baik itu yang berada didalam 

maupun yang berada di luar bangunan. Ketinggian dari tiap bangunan pada suatu kawasan 

membentuk sebuah garis horizon (skyline). Ketinggian bangunan di tiap fungsi ruang perkotaan 

akan berbeda, tergantung pada tata guna, sebagai contoh, ketinggian bangunan pada bandara 

akan memiliki perbedaan ketinggian dengan kawasan komersil, maupun kawasan hunian. 

Begitu juga yang terjadi pada koridor ini , menimbulkan berbagai macam persepsi kenyamanan 

visual terhadap ketinggian bangunan.  

Umumnya pada koridor ini, ketinggian bangunan rata-rata lebih dari 10 meter, adapun 

beberapa bangunan memiliki ketinggian di bawah 7 meter, jumlah rata-rata lantai tiap 

bangunan pada koridor ini sebanyak 1 sampai 3 lantai, bangunan berlantai satu banyak 

dijumpai berupa kios-kios kecil, seperti toko sembako, bengkel kecil, dan rumah makan, 

bangunan dengan 2 hingga 3 lantai umumnya merupakan bangunan perdagangan jasa dengan 

mayoritas berfungsi sebagai toko pakaian, tas, sandal dan kebutuhan sekunder lainnya. pada 

beberapa bangunan jumlah lantai bangunan mencapai lebih dari 4 lantai, adapun bangunan 

tersebuat ialah bangunan kuliah pada Universitas Islam Malang (UNISMA),dan Mall Dinoyo 

City, adapun bangunan Rumah Sakit UNISMA yang masih dalam tahap pembangunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 7 Contoh kelompok bangunan < 7 meter 

Gambar 4. 8 contoh kelompok bangunan 7 - 10 meter 
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Pada hasil survey lapangan  dilakukan pemetaan ketinggian bangunan, untuk 

mengetahui ragam ketinggian yang berpengaruh pada tingkat kenyamanan pandangan 

pengguna jalan. Pemetaan ketinggian dibagi menjadi tiga kelompok bangunan dengan 

ketinggian kurang dari 7 meter, bangunan ketinggian 7 hingga 10 meter, dan kelompok 

bangunan dengan ketinggian lebih dari 10 meter, ketinggian bangunan ini membentuk suatu 

garis Skyline yang beragam. Berikut adalah beberapa sampel skyline pada potongan koridor 

Jalan MT Haryono : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 9 Sampel skyline pada sisi barat koridor 

Gambar 4. 10 Sampel skyline pada sisi timur koridor koridor 
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Gambar 4. 11 Pemetaan ketinggian bangunan pada segmen 1 
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Gambar 4. 12 Pemetaan ketinggian bangunan pada segmen 2 
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Gambar 4. 13 Pemetaan ketinggian bangunan pada segmen 3 
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Gambar 4. 14 Pemetaan ketinggian bangunan pada segmen 4 
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Dari hasil pemetaan diatas, didapatkan hasil bahwa mayoritas bangunan pada koridor 

jalan MT Haryono merupakan bangunan dengan ketinggian 7 sampai 10 meter dengan jumlah 

total 217 bangunan (50,36%), bangunan dengan ketinggian kurang dari 7 meter sebanyak 181 

(42,19%) bangunan, dan bangunan dengan ketinggian lebih dari 10 meter hanya berjumlah 32 

bangunan (7,45%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemetaan ketinggian bangunan terbagi menjadi empat segmen dengan rincian sebagai 

berikut, ketinggian bangunan kurang dari 7 meter pada segmen pertama berjumlah 37 

bangunan, segmen kedua, 58 bangunan, segmen ketiga 49 bangunan, dan segmen keempat 37 

bangunan. Ketinggian bangunan 7 – 10 meter, pada segmen pertama 41 bangunan, segmen 

kedua 76 bangunan, segmen ketiga 63 bangunan, dan segmen keempat sebanyak 36 bangunan.  

Koridor jalan MT Haryono merupakan jalan kolektor primer, dengan lebar jalan 10 

meter dan panjang total 1,8 km, kondisi ini berpengaruh terhadap jarak pengamatan pengguna 

terhadap ketinggian bangunan, untuk menciptakan kawasan yang lebih intim seperti kawasan 

komersial, ratio, perbandingan ketinggian bangunan dengan jarak pengamat berada pada 

perbandingan D/H = 1 bahkan dapat mencapai D/H = 0,6 , pada kondisi D/H = 1 kualitas ruang 

eksterior dirasakan seimbang, namun jika D/H > 4 maka interaksi terhadap bangunan sukar 

dirasakan dan terkesan jauh, namun apa bila D/H < 1 maka persoalan yang muncul adalah sudut 

masuknya cahaya ke bangunan, maupun skala ruang yang terkesan sempit dan sesak bagi 

pengamat. Perbandingan ketinggian terhadap jarak pengamat pada lokasi studi sangat 

bervariasi, tergantung pada jarak tiap, pemetaan rasio jarak pandang dibagi berdasarkan 

kelompok ketinggian bangunan terhadap jarak yang ada di lapangan.  

39,11%

55,11%

1,33%

46,82%

44,39%

8,78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

KETINGGIAN BANGUNAN < 7 METER

KETINGGIAN BANGUNAN 7 - 10 METER

KETINGGIAN BANGUNAN > 10 METER

BARAT TIMUR

Diagram 4. 2 Persentase ketinggian bangunan pada lokasi 
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Gambar 4. 15 Pemetaan jarak terhadap ketinggian bangunan pada segmen 1 
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Gambar 4. 16 Pemetaan jarak terhadap ketinggian bangunan pada segmen 2 
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Gambar 4. 17 Pemetaan jarak terhadap ketinggian bangunan pada segmen 3 
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Gambar 4. 18 Pemetaan jarak terhadap ketinggian bangunan pada segmen 4 
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Dalam mengukur tingkat kenyamana visual pengguna jalan terhadap ketinggian 

bangunan, diabagi menjadi tiga kelompok perbandingan ketinggian terhadap jarak pandang, 

yaitu D/H < 1 skala ini merupakan skala yang memiliki kesan ruang yang sangat sempit 

sehingga memberi kesan ruang yang menakutkan dan memiliki pengaruh timbal balik dari 

bangunan yang lebih dominan, D/H = 1 skala ini dapat dikatakan sebagai skala intim 

memberikan kesan perlindungan pada pengguna dan hubungan keterkaitan antar bangunan 

yang cukup kuat, 1 > D/H < 2 pada skala ini berkaitan dengan skala kota serta lingkungannya, 

skala ini akan memberikan kesan ruang yang seimbang antara ruang luar dengan dinding 

pelingkup ruang, dan yang terakhir adalah D/H = 2 pada skala ini skala ruang memiliki luasan 

ruang yang besar dengan objek tertentu yang mana objek tersebut memberikan kesan 

keagungan, dan hubungan keterkaitan antar bangunan menjadi sukar dirasakan. Berikut ini 

adalah persentase D/H tiap bangunan pada koridor Jalan MT Haryono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, perbandingan D/H secara keseluruhan adalah 

D/H ≥ 2 sebesar 51,49%, 1 > D/H < 2 sebesar 42,95%, D/H = 1 sebesar 4,41%, dan D/H < 1 

sebesar 1,15%, berikut ini adalah rincian pada tiap sisi koridor barat dan timur, pada bagian 

timur dari total 225 bangunan, bangunan dengan D/H < 1 sebanyak 4 bangunan (1,77%), 

bangunan dengan D/H = 1 sebanyak 10 bangunan (4,44%), bangunan dengan perbandingan 1 

> D/H < 2 sebanyak 100 bangunan (44,44%) dan bangunan dengan perbandingan D/H ≥ 2 

sebanyak 111 bangunan (49,33%) dari total keseluruhan didapatkan kesimpulan bahwa jarak 

pandang pengguna terhadap ketinggian bangunan pada koridor bagian timur memberikan 

kesan seimbang pada skala kota dan lingkungan, adapun sebanyak 49,33% memberikan kesan 

1,77%

4,44%

44,44%

49,33%

0,48%

4,39%

41,46%
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D/H < 1

D/H = 1

1 > D/H < 2

D/H ≥ 2

BARAT TIMUR

Diagram 4. 3 Persentase kategori perbandingan D/H 
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yang jauh dan keterkaitan antar bangunan sukar dirasakan, pada beberapa bangunan masih 

memiliki kesan intim bahkan kesan menakutkan dengan nilai D/H < 1, namun kesan intim dan 

menakutkan didapatkan dibeberapa bangunan, yaitu pada bangunan mall dan pasar dinoyo, 

ketinggian bangunan tersebut memberikan kesan sempit dan keterkaitan yang sangat kuat, 

selain itu salah satu bangunan Universitas Islam Malang memberikan kesan yang sama bagi 

pengguna yang melihat, ketinggian bangunan melebihi 10 meter dengan jumlah lantai 

mencapai 5 lantai. 

Pada bagian barat koridor studi, didapatkan rincian sebagai berikut, jumlah bangunan 

dengan D/H < 1 sebanyak 1 bangunan (0,48%), bangunan dengan D/H = 1 sebanyak 9 

bangunan (4,39%), bangunan dengan perbandingan 1 > D/H < 2 sebanyak 85 bangunan 

(41,46%) dan bangunan dengan perbandingan D/H ≥ 2 sebanyak 110 bangunan (53,65%) dari 

total keseluruhan didapatkan kesimpulan bahwa banyak bangunan yang terdapat disepanjang 

koridor bagian barat memberikan kesan jauh dari pengguna, hal ini disebabkan nilai D/H yang 

lebih dari 2, sehingga skala yang dirasakan merupakan skala monumental memberikan kesan 

ruang yang diperkuat, selain itu sebanyak 41,46% dari total 205 bangunan memberikan kesan 

seimbang sehingga pengguna ruang yang berada didalamnya dapat merasakan kesan ruang 

akibat aspek dari dinding pelingkup dan jarak pandang.  Secara keseluruhan perbandingan jarak 

pandang dengan ketinggian bangunan di koridor Jalan MT Haryono dapat dikategorikan 

kedalam skala perkotaan dan monumental, hubungan antara ruang luar terasa cukup kuat dan 

seimbang, pada skala monumental bangunan-bangunan terasa jauh dan interaksi bangunan 

dengan pengguna sangat sukar dirasakan. 

4.2.4. Warna bangunan 

Warna bangunan pada lokasi diindentifikasi berdasarkan warna pada bangunan, terbagi 

menjadi dua kelompok warna bangunan yaitu bangunan dengan warna gelap dan terang, tidak 

sedikit bangunan dengan warna terang merupakan ruko-ruko yang berjejer, didominasi dengan 

warna merah, hijau, kuning ataupun biru, dengan tambahan sentuhan warna putih. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 19 Kelompok sampel bangunan dengan warna terang 
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adapun beberapa bangunan menggunakan warna-warna gelap seperti coklat tua, hitam, 

maupun abu-abu tua. selain itu, warna-warna bangunan didapat dari warna alami, seperti kayu, 

alumunium, batu, maupun penggunaan tumbuhan sebagai elemen fasad. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. Transparansi 

Transparansi dalam arsitektur merupakan interprestasi yang mengacu pada 

selubung bangunan, transparansi sendiri biasanya digunakan ke dalam penggunaan 

kaca dan elemen tembus cahaya sebagai bahan utama pada fasade bangunan yang 

memungkinkan pengamat atau pengguna jalan melihat kedalam bangunan, hal ini 

bertujuan untuk menyampaikan ekspresi bangunan sebagai objek arsitektural yang 

mengandung makna ataupun sebagai penarik minat pengamat terhadap suatu bangunan, 

transparansi ini berpengaruh terhadap kesan ruang yang diberikan, bukaan-bukaan pada 

ruang koridor dapat menciptakan kesan luas dan tanpa batas, berbeda dengan bentuk 

bangunan yang tertutup akan memberikan kesan sempit terhadap ruang koridor.  

Koridor jalan MT Hayono merupakan koridor komersial dengan hampir 

keseluruhan bangunan memiliki fungsi bangunan perdagangan dan jasa, bangunan 

tersebut dapat berupa toko maupun ruko kecil, sebagai fungsi toko yang menjual jasa 

maupun barang ruko maupun toko yang terdapat pada lokasi penelitian umumnya 

Gambar 4. 20 Kelompok sampel bangunan dengan warna terang 

Gambar 4. 21 Kelompok sampel bangunan dengan warna gelap 
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memiliki bukaan yang lebar, sehingga dapat memperlihatkan isi dalam dari apa yang 

dijual pada toko tersebu, selain dengan bukaan yang lebar bangunan-bangunan tersebut 

menggunakan material transparan yang dapat menarik perhatian para pengguna jalan 

untuk melihar isi dalamnya seperti Mall Dinoyo City, toko komputer Calosa, 

Indomaret, Giant Supermarket, Mc Donald, Bank BRI, Pizza Hut, maupun berbagai 

macam toko lainnya. 

Transparansi bangunan merupakan salah saltu aspek yang sering muncul dalam 

kualitas desain urban, transparansi dalam suatu koridor jalan dapat mempengaruhi 

pengguna jalan untuk mengunjungi suatu bangunan sehingga pengguna tersebut dapat 

tertarik terhadap suatu hal di dalam bangunan tersebut. Sebuah koridor jalan komersil 

yang didominasi oleh bangunan perdagangan jasa akan lebih baik jika tiap bangunan 

dapat memperlihatkan isi yang akan diperjual belikannya dalam jarak pandang pejalan 

kaki, transparansi tidak hanya berbicara pandangan dari luar ke dalam tetapi dari dalam 

keluar bangunan, pengguna bangunan dapat melihat aktivitas yang terjadi diluar, 

sehingga tidak hanya pengguna jalan saja yang dapat merasakan ruang dalam bangunan 

tetapi pengguna bangunan dapat merasakan apa yang terjadi diluat bangunan. 

Transparansi koridor pada lokasi studi dinilai cukup baik, sebagai konteks 

lokasi komersial, sebagian besar bangunan membuka area depan mereka untuk menarik 

pengunjung, penataan dan ruang dalam bangunan dapat terlihat secara langsung 

sehingga para pengguna jalan dapat mengetahui maksud dan tujuan dari suatu bangunan 

yang dilihatnya, adapun beberapa bangunan dengan fungsi yang sama khususnya 

bangunan lebih dari 1 lantai tidak memperlihat secara keseluruhan isi dalam bangunan 

dan hanya pada lantai dasar saja yang terbuka. Hal ini biasanya untuk menutupi sebuah 

privasi dari bangunan itu sendiri agar tidak terlihat oleh ruang luar. 

4.2.6. Urban solid 

Merupakan suatu pendekatan dimana fungsi awalnya adalah untuk 

mengidentifikasi bentuk kota (urban forms) dan menganalisis hubungan antara massa 

bangunan (building mass) dan ruang-ruang terbuka kota (open space), urban solid 

merupakan sebuah blok-blok massa bangunan dari suatu elemen unsur masif yang 

mempunyai fungsi wadah aktifitas manusia sehingga memberikan suatu kehadiran 

massa dan obyek pada jalan atau tapak yang cenderung bersifat ‘private domain’, tipe 

dari urban solid terdiri dari : massa bangunan, monumen, persil lahan blok hunian yang 

ditonjolkan, edges yang berupa bangunan, bangunan-bangunan pada koridor jalan MT 
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Haryono membentuk suatu pola tekstur tertentu dalam hubuungannya terhadap figure 

ground kota. 

Hubungan antar bangunan pada suatu kawasan kota membentuk suatu bentuk 

pola geometri sendiri, yang dianalisis berdasarkan hasil pola yang terbentuk, bentuk 

dari pola tersebut dapat digambarkan berupa urban solid urban void pada koridor Jalan 

MT Haryono urban solid dan void membentuk suatu pola yang tidak jelas, tidak adanya 

suat garis yang jelas antara tiap bangunan. 

4.2.7. Urban void 

Urban solid merupakan latar berupa ruang terbuka jalan (urban space, open 

space) plasa, poche, taman dan sebagainya, yang digambarkan dengan tekstur warna 

putih, yang terdiri dari ruang terbuka berupa pekarangan yang bersifat transisi antara 

publik dan privat, ruang terbuka di dalam atau dikelilingi massa bangunan bersifat semi 

privat sampai privat, jaringan utama jalan dan lapangan bersifat publik karena 

mewadahi aktivitas publik berskala kota, area parkir publik bisa berupa taman parkir 

sebagai nodes yang berupa preservasi kawasan hijau, ataupun sistem tuang terbuka 

berbentuk linear dan curvalinear. Tipe ini berupa daerah aliran sungai, danau dan semua 

alami dan basah. Analisis figure ground digunakan untuk membantu dalam 

pembahasan pola tekstural pada koridor Jalan MT Haryono, pola pola tersebut 

menggambarkan kesesuaian antara organisasi ruang fisik dan organisasi ruang sosial. 

Hubungan antara urban solid dan void sangat mempengaruhi suatu pola tekstur 

kawasan yang mengekspresikan rupa kehidupan dan kegiatan suatu lokasi. 

 Pada koridor lokasi penelitian tekstur kawasan cenderung bersifat tidak jelas, 

dimana, konfigurasi yang dibentuk oleh massa dan ruangnya yang ukuran, bentuk dan 

kerapatannya sangat heterogen sehingga sulit mendefinisikannya., dengan bentuk 

tipologi ruang sistem terbuka linear dikarenakan merupakan kawasan koridor jalan 

yang memanjang. Tipologi pola yang terbentuk dari hubungan antara solid dan void 

pada lokasi studi merupakan pola kurvalinear, dimana tiap bangunan memiliki 

konfigurasi dan kecenderungan memiliki keterkaitan yang kuat terhadap rang void 

Jalan MT Haryono. 
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Gambar 4. 22 Solid dan Void Bangunan pada segmen 1 dan segmen 2 
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Gambar 4. 23 Solid dan Void Bangunan pada segmen 3 dan segmen 4 
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4.2.8. Jalur pedestrian 

jalur pejalan kaki merupakan salah satu elemen pembentuk suatu koridor jalan, pada 

aspek ini peneliti menganalisi dari tiga sub variabel utama yaitu dimensi ruang pejalan kaki, 

material jalur pejalan kaki, dan yang terakhir adalah kontinuitas atau kemenrusan dari jalur 

pejalan kaki. Pada koridor Jalan MT Haryono, letak jalur pejalan kaki berada pada sisi timur 

dan barat koridor dimana terletak pada depan bangunan yang memiliki jarak tertentur antara 

muka bangunan dengan jalur pejalan kaki, jalur pejalan kaki pada koridor ini tidak sepenuhnya 

ada, akan pada beberapa lokasi tidak terdapat jalur pejalan kaki, Menurut Departemen 

Pekerjaan Umum (1999) jalur pejalan kaki merupakan suatu jalur lintasan dengan fungsi untuk 

berjalan kaki, dapat berupa trotoar, penyeberangan sebidang, ataupun penyeberangan tidak 

sebidang, berdasarkan penjelasan diatas, jalur pejalan kaki yang terdapat pada lokasi studi 

berupa trotoar, penyeberangan sebidang berupa zebra cross, dan tidak terdapat penyebrangan 

tak sebidang. 

kondisi jalur pejalan kaki masih sangat minim oleh fasilitas dan kurangnya 

pemeliharaaan menyebabkan terdapat beberapa kerusakan pada kondisi jalur tersebut, kondisi 

material yang tidak rata, dan terdapat lubang dapat mengurangi kenyamanan pengguna. Selain 

dari kondisi fisik, Kontinuitas jalur pedestrian masih terhambat oleh beberapa hal seperti 

adanya pedagang kaki lima pada jalur pejalan kaki, parkir kendaraan, hilangnya batas ruang 

jalur tersebut oleh setback maupun jalur keluar masuk kendaraan pada bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain kondisi seperti diatas, jalur pedestrian pada beberapa lokasi dirasa masih nyaman 

untuk dilalui oleh para pengguna jalan, kondisi pada lokasi ini cukup baik, terdapat barier 

sebagai pembatas ruang pejalan kaki dan jalan, vegetasi yang mencukupi sebagai peneduh dari 

terik matahari, kondisi jalan pedestrian yang rata, kontinuitas tanpa terhalang apapun, dan 

terdapat ram sebagai fasilitas pendukung bagi disabilitas. Jalur pedestrian tersebut terdapat 

didepan kampus Universitas Brawijaya dan Universitas Islam Malang.  

Gambar 4. 24 Kondisi kerusakan fisik trotoar pada lokasi penelitian 
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Aktivitas pejalan kaki pada siang hari hanya terlihat dibeberapa titik saja, hal ini 

dikarenakan kondisi cuaca panas dan tidak cukup banyak peneduh untuk menaungi para 

pengguna, kondisi lain kebutuhan bagi penyandang disabilitas masih sangat tergolong minim 

ramp berjalan tergolong tidak rata dan letaknya yang tida berada  disetiap lokasi, kondisi tidak 

ratanya tekstur dapat membuat sulitnya bagi para penyandang disabilitas untuk berjalan pada 

jalur tersebut, maupun railing pada pedestrian belum tersedia. 

Lebar dari tiap pedestrian terbagi menjadi empat tipe,yaitu tidak terdapatnya trotoar, 

lebar trotoar 20 cm – 120 cm, lebar trotoar 121 cm – 180 cm, hingga lebar trotoar 181 cm – 

240 cm, berikut ini adalah gambar pemetaan kondisi eksisting lebar trotoar pada koridor Jalan 

MT Haryono :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 25 Kondisi trotoar dengan keadaan baik pada lokasi penelitian 
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Gambar 4. 26 Pemetaan lebar pedestrian pada segmen 1 
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Gambar 4. 27 Pemetaan lebar pedestrian pada segmen 2 
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Gambar 4. 28 Pemetaan lebar pedestrian pada segmen 3 
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Gambar 4. 29 Pemetaan lebar pedestrian pada segmen 4 
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Jika ditinjau dari lebar trotoar, kondisi eksisting pada lokasi masih masuk dalam kriteria 

standart minimum ruang pejalan kaki dalam Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan 

Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki, Departemen Pekerjaan Umum (PU), 

yakni 1,2 meter, rata-rata lebar kondisi eksisting ialah 1,21 meter hingga 2 meter, tanpa adanya 

tambahan fasilitas di dalam ruang pejalan kaki, ketinggian trotoar dari permukaan jalan sebesar 

20 centimeter.Sebagai kawasan komersil dengan tingkat aktivitas yang tinggi, dan cukup 

banyaknya pengguna pedestrian ini maka tingkat kenyamanan perlu menjadi prioritas utama 

dalam menentukan kriteria desain bagi koridor ini, mengingat jalur ini merupakan jalur yang 

menghubungkan dua kota yang berdekatan. Dibawah ini merupakan diagram rata-rata lebar 

trotoar berdasarkan panjangnya: 

 

 

Dari data keseluruhan lebar trotoar, dari pengambilan data dilapangan tidak ditemukan 

trotoar dengan lebar lebih dari 181 cm, lebar trotoar maksimal yang diperoleh mencapai 181 

cm, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut pada kategori lebar 121 – 180 cm jumlah 

panjang trotoar mencapai 279 m (barat) dan 286 (timur), kategori lebar 20-120 cm jumlah 

panjang trotoar 715 m (barat) dan 197 (timur), kategori tidak terdapat trotoar jumlah panjang 

trotoar mencapai 797 m (barat) dan 1357 m (timur), pada kategori lebar trotoar 121-180 m 

adapun lokasi tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu koridor barat dan timur, pada bagian 

barat koridor diperoleh panjang trotoar 348 meter yang terletak di sepanjang trotoar Kampus 

Universitas Brawijaya, pada koridor timur, lebar trotoar dalam kategori ini dapat ditemui di 

sepanjang Tandon Air Dinoyo (286 meter), Kampus Universitas Islam Malang (236 meter), 

Polsek Lowokwaru Kota Malang (50 meter). Kategori ketiga lebar trotoar antara 20 – 120 cm, 

73,75%
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39,92%
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TROTOAR LEBAR 181 - 240
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Diagram 4. 4 Persentase kategori lebar trotoar pada lokasi penelitian 
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Kategori trotoar ini banyak ditemui pada koridor barat Jalan MT Haryono, sepanjang 715 

meter, sama seperti kategori-kategori sebelumnya, lebar koridor jalan berdasarkan kategorinya 

dibagi menjadi dua bagian yaitu koridor timur dan koridor barat. Terdapat empat titik lokasi 

pada bagian barat koridor, lokasi pertama berada di depan deretan ruko persada swalayan 

dengan panjang 69 meter, selanjutnya lokasi kedua berada membentang dari Jl. Gajayana 

hingga Jl. MT Haryono Gang 4, trotoar pada lokasi ini memiliki panjang 28 meter, lokasi ketiga 

berada pada Jl. MT Haryono gang 10, membentang ke arah selatan sejauh 47 meter. Lokasi 

terakhir dengan kriteria trotoar dengan lebar 20 – 120 cm, berada di Jl. MT Haryono gang 12 

membentang ke selatan sepanjang 135 meter. Selain bagian barat koridor, kategori koridor 

dengan lebar 20-120 cm bagian timur mencapai 197 meter, pada bagian timur lokasi trotoar 

berada di depan Yayasan Wachid Hasyim sepanjang 47 meter, selanjutnya lokasi dengan 

panjang tersebesar yaitu membentang dari Jl. MT Haryono gang 13 hingga Jl. MT Haryono 

gang 11 sepanjang 150 meter. Kategori terakhir yaitu tidak terdapatnya trotoar, ditemukan 

beberapa faktor hilangnya fungsi ruang trotoar pada lokasi, antara lain setback bangunan dan 

area parkir menutupi ruang trotoar, tidak adanya batas yang jelas antara trotoar dengan setback 

maupun area parkir,  dan peruntukan ruang yang telah berubah menjadi tempat bagi pedagang 

kaki lima melakukan aktivitas jual beli. Penyediaan trotoar maupun pemabatas ruang yang jelas 

antara jalan dan trotoar sangat diperlukan, untuk memberikan kenyamanan maupun keamanan 

bagi pejalan kaki, bentuk pembatas dapat berupa vegetasi ataupun pagar. 

4.2.9. Perabot jalan 

a) Lampu Jalan  

lampu jalan merupakan salah satu dari beberapa elemen perabot jalan, berfungsi sebagai 

penerangan, memudahkan pengendara dan pejalan kaki untuk melihat pada malam hari, selain 

itu lampu jalan dapat meningkatkan tingkat keselamatan bagi para pengguna suatu koridor 

jalan, umumnya terdapat tiga jenis lampu penerangna pada suatu koridor yaitu, lampu 

penerangan bagi trotoar, lampu penerangan bagi jalan dan lampu penerangan pada suatu 

persimpangan.  

Kondisi penerangan pada lokasi hanya terdapat pada salah satu sisi jalan, yaitu terdapat 

pada bagian barat koridor ini, dengan jenis lampu jalan lengan tunggal dengan ketinggian 

lampu jalan mencapai ±12 meter, keadaan lampu jalan berfungsi dengan baik, akan tetapi tidak 

terdapat lampu jalan pada sisi timur koridor ini, kondisi ini membuat ruang koridor pada bagian 

barat tidak menerima penerangan yang cukup baik pada saat malam hari. Kurangnya 

penerangan dapat berakibat pada tingkat keamanan bagi penggunanya, dapat mempengaruhi 
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jarak pandang pengendara yang dapat menyebabkan kecelakaan, kondisi ruang koridor yang 

gelap juga dapat memicu terjadinya tindakan kriminalitas. Posisi lampu jalan berada diluar 

ruang pejalan kaki, sehingga tidak menghalangi kontinuitas dari ruang tersebut. Menurut SNI 

7391 : 2008, sistem penempatan lampu penerangan jalan bagi jalan kolektor menggunakan 

sistem menerus dan parsial, selain itu jalan yang memiliki dua arah maka penempatan lampu 

penerangan jalan dapat berada ditengah / media jalan, kombinasi di kiri dan kanan berhadapan 

ataupun katenasi (dengan cara digantung pada bagian tengah jalan). 

 

 

 

 

 

 

 Pada sisi timur koridor penerangan pada malam hari mengandalkan lampu-lampu 

bangunan dan lampu yang sengaja dibuat untuk penerangan, adapun lampu penerangan trotoar 

hanya tersedia pada pedestrian dikampus Universitas Brawijaya, pada kondisi trotoar lainnya, 

penerangan bagi pejalan kaki hanya mengandalkan lampu dari tiap bangunan yang masih 

beroperasi pada malam hari, pada beberapa bangunan pada sisi barat koridor tidak 

menghidupkan lampu setelah bangunan tersebut, sehingga ruang trotoar menjadi gelap. 

 

 

 

  

 

 

 

Jarak antara tiap lampu jalan tidak diatur secara kontinyu, Jarak dari tiap lampu jalan 

bervariasi tidak semuanya sama, jarak terdekat ± 33 meter, dan jarak terjauh antara lampu jalan 

adalah ± 77 meter. Menurut SNI 7391 : 2008 standar jarak antar tiang lampu yang sesuai 

dengan  kondisi eksisting adalah 36 meter, dengan tinggi lampu 12 meter dan penyebaran 

sorotan ringan, dan cahaya langsung menuju ke jalan, Berikut adalah pemetaan lokasi titik 

penerangan : 

Gambar 4. 30 Bentuk dan kondisi fisik lampu penerangan trotoar pada lokasi 

Gambar 4. 31 Bentuk dan kondisi fisik lampu penerangan jalan pada lokasi 
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Gambar 4. 32 Pemetaan lampu jalan pada segmen 1 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYPLAN 

Gambar 4. 33 Pemetaan lampu jalan pada segmen 2 
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Gambar 4. 34 Pemetaan lampu jalan pada segmen 3 
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Gambar 4. 35 Pemetaan lampu jalan pada segmen 4 
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b) Marka Jalan 

Marka jalan merupakan tanda yang berada pada permukaan jalan, berbentuk garis 

membujur, garis melintang, gari serong serta lainnya, hal ini berfungsi sebagai pengarah 

arus lalu lintas bagi pengguna jalan yang menggunakaan kendaraan bermotor, marka 

jalan pada lokasi terdapat dua jenis marka, yaitu marka membujur dan marka melintang, 

marka membujur berupa marka garis putus-putus yang bertujuan untuk memisah jalur 

dan lajur kendaraan, selain itu terdapat marka garis utuh pada sisi masing-masing jalur 

yang berfungsi untuk mengarahkan pengguna agar tidak melewati batas tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

Pada marka melintang terdapat pada lokasi-lokasi dengan tingkat aktivitas yang 

tinggi seperti pada lokasi yang berdekatan dengan fasilitas pendidikan, rumah sakit, 

mall, pasar, maupun pada pertigaan dan persimpangan jalan, marka pada lokasi berupa 

garis henti pada penyebrangan orang (zebra cross).  

 

 

 

 

 

 

c) Lampu Lalu Lintas 

Sebagai fungis untuk mengendalikan arus lalu lintas, lampu lalu lintas sangat 

diperlukan pada lokasi persimpangan  jalan, tempat penyebrangan, dan tempat arus lalu 

lintas dengan kondisi khusus yang berfungsi sebagai pengatur arus lalu lintas, lampu 

lalu lintas pada eksisting terbagi berdasarkan cangkupannya, dan pengoperasiannya. 

Terdapat beberapa titik lampu lalu lintas pada lokasi, berikut adalah pemetaan lokasi 

titik lampu lalu lintas : 

Gambar 4. 36 Kondisi marka membujur pada lokasi 

Gambar 4. 37 Kondisi marka melintang pada lokasi 
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Pada segmen pertama, terdapat dua titik, dari tiap titik terdapat dua  lampu lalu 

lintas yang saling bersebrangan, lokasi titik pertama berada pada persimpangan yang 

menghubungkan Jalan MT Haryono, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Mayjend Panjaitan, 

dan Jalan Masuk Universitas Brawijaya terdapat dua lokasi lampu lalu lintas yang 

saling bersebrangan, satu lampu lintas Fixed time traffic signal berfungsi sebagai 

pengatur lalu lintas kendaraan menggunakan waktu yang tepat tidak mengalami 

perubahan dengan cangkupan lalu lintas terpisah dan lainnya merupakan lampu lalu 

lintas penyebrangan bagi pejalan kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 38 Pemetaan lampu lalu lintas pada lokasi penelitian 

Gambar 4. 39 Kondisi lampu lalu lintas pada titik pertama segmen pertama 
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Lokasi titik kedua berada didepan gedung Kedokteran Hewan, Universitas 

Brawijaya, terdapat dua lampu yang sama fungsinya, yaitu merupakan Fixed time 

traffic signal sebagai pengatur lalu lintas jika terjadi penyebrangan pejalan kaki yang 

akan memberhentikan kendaraan dari dua arah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, terdapat dua lokasi titik lampu lalu lintas pada segmen kedua, lokasi 

pertama berada didepan Persada Swalayan, yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas 

kendaraan pada saat terjadi penyebrangan pejalan kaki, lampu lalu lintasi ini terpasang 

menghadap ke dua arah yang berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pada lokasi kedua lampu lalu lintas berada pada pertigaan jalan yang 

menghubungkan Jalan Gajayana dengan Jalan MT Haryono, terdapat tiga buah lampu 

lalu lintas pada lokasi ini, dengan tiga arah hadap yang berbeda, berfungsi sebagai 

pengatur lalu lintas menggunakan waktu dengan cangkupan lalu lintas terpisah, 

sehingga lampu ini tidak mengikuti jumlah arus kendaraan yang ada, melainkan lama 

waktunya telah ditetapkan.  

 

Gambar 4. 40 Kondisi lampu lalu lintas pada titik kedua segmen pertama 

Gambar 4. 41 Kondisi lampu lalu lintas pada titik pertama segmen kedua 
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Pada lokasi segmen ketiga dan keempat, tidak terdapat lampu lalu lintas, maupun 

lampu penyebrangan pejalan kaki, jika dilihat dari kondisi eksiting, segmen ketiga 

maupun keempat terdapat rumah sakit, mall, pasar, sekolah dasar dan Universitas Islam 

Malang yang memiliki intesitas aktivitas penyebrangan pejalan kaki yang cukup tinggi, 

yang seharusnya perlu diberikan lampu penyebrangan sebagai sarana keamanan pejalan 

kak, agar tidak terjadinya kecelakan lalu lintas. 

d) Halte 

Halte atau shelter merupakan tempat untuk menaikan dan menurunkan penumpang 

angkutan kota, biasanya ditempatkan pada jaringan pelayanan angkutan kota, dengan 

jarak minimal 300 m sampai 500 m untuk dipusat kota, sedangkan pada pinggir kota 

antara 500m sampai 1000m jarak antar tiap halte. Halte pada koridor Jalan MT Haryono 

sangat sedikit jumlahnya, dan para pengguna angkutan kota pun tidak mempergunakan 

halte sebagai semestinya, sehingga lokasi penurunan penumpang dapat dilakukan 

dimana saja, hal ini berakibat pada kondisi lalu lintas yang dapat menyebabkan 

Gambar 4. 42 Kondisi lampu lalu lintas pada titik pertama segmen kedua 
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kemacetan. Kondisi fisik halte cukup baik akan tetapi pada beberapa halte kondisinya 

buruk.  

 

 

 

 

 

e) Papan Reklame 

Reklame merupakan benda, alat atau media yang menurut bentuk dan corak 

ragamnnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, mepromosikan atau 

untuk menari perhatian umu terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan dan / dinikmati umum. Pada koridor Jalan MT Haryono, terdapat 

berbagai bentuk dan corak reklame, dari ukuran kecil hingga besar, reklame ini 

diletakan diberbagai sudut ruas jalan terdapat, reklame-reklame ini berjenis commercial 

identity, dengan bentuk berbagai macam seperti, reklame kain, reklame bus shelter, 

reklame rombong, reklame billboard maupun reklame yang melekat pada bangunan. 

Jenis-jenis reklame tersebut banyak ditemui disepanjang lokasi studi, dalam pengaturan 

tata letak papan reklame menurut Peraturan Walikota Malang No.27 Tahun 2015 

Tentang Reklame pasal 37, terdapat beberapa jenis yang tidak boleh diletakan 

disepanjang rumija Jalan MT Haryono, yaitu reklame spanduk, umbul-umbul, banner 

dan baliho, namun faktanya masih terdapat reklame jenis tersebut yang diletakan pada 

lokasi yang tidak seharusnya, sehingga melanggar tata aturan yang berlaku. 

Sesuai dengan konteks lokasi yang merupakan kawasan komersil dan 

banyaknya bangunan perdagangan jasa, keadaan ini berbanding lurus dengan jumlah 

papan reklame yang ada, bahkan kondisi tersebut cenderung lebih banyak jumlahnya, 

terbatasnya ruang penempatan papan reklame mengakibatkan kesan sempit dan tak 

beraturan pada jalan ini. Pemasangan reklame terdapat hampir disepanjang koridor 

jalan ini, umumnya reklame terpasang pada dinding bangunan yang menunjukan pada 

jasa atau barang apa yang diperjual belikan, perletakan reklame terkadang 

mempengaruhi pandangan pengguna terhadap suatu objek/kondisi sekitar hal ini 

Gambar 4. 43 Kondisi halte pada lokasi penelitian 
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dikarenakan daya tarik reklame baik itu berupa cahaya yang mencolok maupun ukuran 

yang sangat besar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemasangan papan reklame yang tidak mengikuti aturan, akan mempengaruhi 

kenyamanan visual yang diterima pengguna jalan, penempatan papan reklame sudah 

seharusnya tidak menghalangi pandangan visual pengguna terhadap kondisi 

lingkungan, seperti kondisi bangunan, jalan pedestrian, vegetasi maupun elemen 

pembentuk kenyamanan visual lainnya. 

f) Tempat Sampah 

Tempat sampah merupakan salah satu elemen yang terdapat pada sebuah 

koridor jalan, tempat sampah merupakan fasilitas yang mendukung untuk memudahkan 

para pengguna jalan membuang sampah sehingga kebersihan pada sebuah koridor dapat 

tetap terjaga, sampah-sampah yang tidak teratur dapat mempengaruhi terhadap visual 

koridor tersebut, penumupukan sampah dan bau yang tidak sedap dapat mengganggu 

kenyamanan bagi pngguna jalan. Pada dasarnya skema pembuangan sampah berawal 

dari tiap titik sebuah tempat sampah berada selanjutnya sampah tersebut diangkut 

menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan akhirnya menuju Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). Tempat sampah yang berada pada pedestrian Jalan MT 

Haryono akan dikumpulkan menuju  Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 

selanjutnya diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan truk 

sampah.  

Pada lokasi penelitian tidak terdapat titik-titik penumpukan sampah, hal ini 

telah tersedianya cukup banyak tempat sampah disepanjang jalan. disepanjang lokasi 

Gambar 4. 44 Kondisi reklame pada koridor Jalan MT Haryono 
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penelitian hanya tersedia satu tempat sampah untuk semua jenis sampah baik itu 

sampah organik, non organik, maupun Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  

ditempatkan dalam satu tempat,  hal tersebut dapat menyebabkan risiko pencemaran 

lingkungan, karena pada dasarnya tiap jenis sampah memiliki penanganan yang 

berbeda-beda sehingga perlu dipisahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat kurang lebih 36 tempat sampah, dengan tidak adanya TPS disepanjang 

Jalan MT Haryono, pengangkutan sampah dari tiap tempat sampah menggunakan 

motor roda tiga dengan dua pekerja untuk melayani ± 4 km jalan dengan aktivitas yang 

cukup padat. 

4.2.10. Setback bangunan 

Setback bangunan atau yang biasa disebut kemunduran bangunan merupakan 

perletakan massa bangunan pada lahan yang dimiliki atau dapat diartikan sebagai jarak 

suatu bangunan terhadap trotoar  ataupun daerah milik jalan. Setback bangunan pada 

koridor Jalan MT Haryono sangat bervariasi, terdapat dua sub variabel dalam 

membahas setback bangunan ini, yaitu ukuran/lebar dan kesegarisan/maju mundur 

bangunan terhadap trotoar. 

Perbedaan kemunduran bangunan yang terlihat disebabkan ada atau tidaknya 

lahan parkir.  Bangunan ruko-ruko pada umumnya memiliki setback bangunan berupa 

area parkir, namun ada pula yang tidak memiliki area parkir khususnya pada ruko-ruko 

kecil dan memiliki kesegarisan yang sama. Peneliti membagi setback bangunan 

menjadi enam jenis yaitu setback bangunan 0 – 1,5 meter dengan warna oranye, setback 

bangunan 1,5 – 3 meter dengan warna biru, setback bangunan 3-5 meter dengan warna 

hijau, setback bangunan 5-10 meter dengan warna ungu, setback bangunan 10-20 meter 

dengan warna merah muda, dan setback lebih dari 20 meter dengan warna merah. 

 

Gambar 4. 45 Bentuk dan jenis tempat sampah kondisi eksisting 
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KEYPLAN 

Gambar 4. 46 Pemetaan kategori setback pada segmen 1 
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KEYPLAN 

Gambar 4. 47 Pemetaan kategori setback pada segmen 2 
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KEYPLAN 

Gambar 4. 48 Pemetaan kategori setback pada segmen 3 
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KEYPLAN 

Gambar 4. 49 Pemetaan kategori setback pada segmen 4 
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Dari pemetaan setback pada lokasi penelitian, terdapat banyak variasi lebar 

setback, pada kondisi lapangan hanya terdapat sedikit bangunan yang memiliki setback 

lebih dari 20 meter, bangunan tersebut antara lain Universitas Islam Malang, Giant 

Supermarket, Persada Swalayan, Tandon Air Dinoyo dan Universitas Brawijaya, 

lebarnya setback pada bangunan-bangunan tersebut umumnya digunakan sebagai lahan 

parkir, entrance ataupun drop off kendaraan, bangunan besar lainnya seperti Mall dan 

Pasar Dinoyo memiliki setback bangunan 5 – 10 meter, setback bangunan tersebut 

hanya digunakan sebagai drop off dan main entrance bagi pengunjung untuk menuju 

lobby, parkir kendaraan di arahkan menuju basement tidak diletakan pada area setback, 

selain itu bangunan-bangunan dengan setback 0 – 3 meter, setback bangunan tidak 

digunakan sebagai area parkir kendaraan, sehingga kendaraan yang berhenti akan 

memakai sedikit ruas jalan. Untuk bangunan dengan setback 3-5 meter umunya area 

setback digunakan untuk parkir kendaraan roda dua. 

Berdasarkan hasil penelitian yang terbagi menjadi 4 segmen, pada segmen 1 

sempadang bangunan lebih dari 20 meter hanya terdapat pada sisi barat koridor yaitu 

terletak pada Universitas Brawijaya, lebar setback ini diperuntukan sebagai area parkir 

bagi kendaraan roda empat, pada sisi timur yang berhadapan langsung dengan kampus 

tersebut, lebar setback umumnya berkisar antara 0-5 meter, bangunan-bangunan dengan 

lebar setback 0-5 tidak memiliki area parkir pada setback bangunan, sehingga 

menggunakan parkir on street, hal ini terkadang menyebabkan kemacetan bagi para 

kendaraan bermotor dikarenakan lokasi tersebut berdekatan dengan persimpangan dan 

lampu merah yang hanya berjarak sekitar 200 meter. Bangunan dengan setback 5-10 

meter terletak pada sisi timut koridor, area setback digunakan sebagai area parkir 

kendaraan, umumnya merupakan ruko dua lantai. 

Pemetaan setback bangunan pada segmen 2, setback bangunan didominasi 

dengan warna hijau, yang menandakan lebar setback 3-5 meter didominasi pada 

bangunan-bangunan pada segmen ini, bangunan dengan setback 3-5 meter berada pada 

utara koridor, dan terletak di sisi timur maupun sisi barat koridor, pada segmen ini lebar 

setback lebih dari 20 meter hanya terdapat pada area ruko persada swalayan, selain itu 

lebar setback dengan ukuran 5-10 meter dan 10-20 meter juga ditemukan pada deretan 

ruko-ruko yang menjual berbagai alat maupun jasa. Pada segmen ini,sangat sedikit 

bangunan dengan segmen kurang dari 3 meter, dari bangunan terdapat 12 bangunan 

pada sisi timur dan 2 bangunan pada sisi barat yang memiliki setback kurang dari 3 
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meter. Sama seperti dengan segmen satu lebar setback dengan ukuran lebih dari 5 meter, 

menggunakan setback sebagai funsi area parkir. 

Pada segmen 3, seluruh jenis setback dapat ditemui pada segmen ini, hanya 

terdapat 1 bangunan yang memiliki setback 1,5 – 3 meter, bangunan ini berupa kios 

kecil yang berada diantara ruko-ruko dengan setback 10 – 20 meter pada sisi timur 

koridor, begitupun dengan setback bangunan 0-1,5 meter hanya terdapat 3 bangunan 

terletak pada sisi timur bagian selatan koridor. Bangunan ini berupa bengkel motor dan 

koperasi simpan pinjam. Bangunan dengan lebar setback 5-10 meter terdapat di kedua 

sisi timur dan barat koridor dengan peruntukan area parkir kendaraan, adapun bangunan 

yang tidak menggunakan setback bangunan sebagai area parkir adalah Sekolah Yayasan 

Wachid Hasyim Malang. Setback bangunan dengan lebar lebih dari 20 meter hanya 

terdapat pada sisi barat koridor bangunan tersebut adalah Giant Supermarket dengan 

lebar setback bangunan yang cukup besar, bangunan terlihat secara keseluruhan oleh 

pejalan kaki yang berada pada trotoar depan bangunan. 

Segmen terakhir merupakan area utara koridor jalan, sama halnya dengan 

segmen 1,2, dan 3 bangunan didominasi bangunan ruko dengan lebar setback 3- 10 

meter yang diperuntukan sebagai fungsi ruang parkir, adapun bangunan dengan setback 

5-10 meter yaitu Mall dan Pasar Dinoyo, yang tidak menggunakan setback bangunan 

sebagai ruang parkir, parkir kendaraan diarahkan ke dalam bangunan. Setback 

bangunan dengan lebar lebih dari 20 meter terdapat pada bangunan Universitas Islam 

Malang, setback bangunan digunakan sebagai Lobby ataupun Drop off kendaraan yang 

masuk. 

Jarak antara trotoar dengan muka bangunan pada ruko-ruko kecil umumnya 

tidak memiliki jarak, area trotoar digunakan langsung sebagai jalur sirkulasi pada tiap 

ruko-ruko, jarak antara bangunan dengan ruang pejalan kaki mempengaruhi visual 

pengguna, pada bangunan dengan setback kecil, pengguna yang terletak pada sisi yang 

sama dengan bangunan tersebut tidak dapat melihat bangunan secara keseluruhan 

dibandingkan dengan jarak setback yang lebar. Pada bangunan dengan setback yang 

cukup lebar dan digunakan sebagai area parkir, terkadang ruang trotoar tidak terlihat, 

karena digunakan sebagai jalur masuknya kendaraan menuju bangunan, kondisi 

tersebut sangat banyak ditemukan pada koridor ini, kesan ruang pembatas antara 

trotoar, dengan setback bangunan dan jalan terlihat menghilang.  
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Diagram diatas menunjukan jumlah dan presentase dari tiap kategori dimensi 

setback bangunan pada koridor Jalan MT Haryono, kategori setback dibagi menjadi 6 

kategori, yaitu : setback > 20 meter, setback 10 – 20 meter, setback 5 – 10 meter, setback 

3 – 5 meter, setback 1,5 – 3 meter, setback 0 – 1,5 meter. Hasil yang didapatkan, pada 

koridor bagian timur setback dengan ukuran lebih dari 20 meter mencapai total panjang 

211 meter (11,72%), setback dengan ukuran 10 – 20 meter memiliki total panjang 323 

meter (17,95%), setback dengan ukuran 5 – 10 meter memiliki total panjang 665 meter 

(36,96%), setback dengan ukuran 3 – 5 meter memiliki total panjang 482 meter 

(26,79%), setback dengan ukuran 1,5 – 3 meter memiliki total panjang 75 meter 

(4,16%), dan setback dengan ukuran 0 – 1,5 meter memiliki total panjang 43 meter 

(2,39%), dari keseluruhan kategori setback bangunan pada koridor bagian timur, 

setback 5 – 10 meter merupakan setback dengan total terbanyak yaitu 36,96% dari total 

panjang setback pada koridor timur. 

Pada koridor barat, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut, setback 

dengan ukuran lebih dari 20 meter mencapai total panjang 367 meter (20,03%), setback 

dengan ukuran 10 – 20 meter memiliki total panjang 305 meter (16,64%), setback 

dengan ukuran 5 – 10 meter memiliki total panjang 449 meter (24,50%), setback dengan 

ukuran 3 – 5 meter memiliki total panjang 659 meter (35,97%), setback dengan ukuran 

1,5 – 3 meter memiliki total panjang 52 meter (2,83%), dan setback dengan ukuran 0 – 

1,5 meter tidak ditemui disepanjang koridor bagian barat, dari keseluruhan kategori 

setback bangunan pada koridor bagian barat, setback 3 – 5 meter merupakan setback 

dengan total terbanyak yaitu 35,97% dari total panjang setback pada koridor bagian 

barat. 

2,39%

4,16%

26,79%

36,96%

17,95%

11,72%

0%

2,83%

35,97%

24,50%

16,64%

20,03%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

SETBACK 0 - 1,5 METER

SETBACK 1,5 - 3 METER

SETBACK 3 - 5 METER

SETBACK 5 - 10 METER

SETBACK 10 - 20 METER

SETBACK > 20 METER

BARAT TIMUR

Diagram 4. 5 Persentase kategori setback bangunan lokasi penelitian 
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Kesegarisan bangunan pada koridor jalan MT Haryono dinilai sudah cukup 

baik, adapun jarak bangunan dengan muka jalan yang terlampau kecil dapat dilakukan 

dengan pelebaran ruang pejalan kaki terhadap lebar jalan yang dibuat hingga batas 

minimum standar lebar jalan kolektor primer, selain pelebaran tersebut harus diimbangi 

dengan elemen pendukung lainnya untuk mengubah pola perilaku masyarakat yang 

semula berkendara menjadi aktif berjalan kaki, sehingga aktivitas kendaraan dapat 

diminimalisir dan terhindar dari penumpukan jumlah kendaraan yang dapat 

menyebabkan kemacetan pada koridor tersebut. 

4.2.11. Tata tanda (signage) 

ASD Tingkat kenyamanan bagi pengguna jalan memiliki hubungan erat dengan 

bagaimana pengguna jalan yaitu khususnya pejalan kaki dapat melihat kondisi ruang 

sekitarnya dengan baik dan nyaman, dari beberapa variabel aspek kenyamanan visual 

terdapat aspek tata tanda (sigange) pada koridor, secara umum signage merupakan 

segala bentuk komunikasi yang mengandung sebuah pesan, menurut Rubenstein 

(1992), terdapat empat fungsi yang menjadikan signage sebagai elemen yang penting 

dalam kota, yaitu : Jati diri (identitas) mal (Mall identy), rambu-rambu lalu lintas 

(traffic sign) jati diri komersial (commercial identity), tanda-tanda informasi 

(informational sign), menurut Carr (1973) terdapat dua kategori signs, yaitu : public 

environmental information, semua kebutuhan penanda yang ada di kota seperti traffic 

signs, nama jalan, papan informasi, penunjuk arah, rute bis; (2) Private signs, 

merupakan penanda yang bersifat komersial dan bisnis. 

Pada aspek tata tanda (signage), Sub variabel pembahasan terdiri jenis signage, 

ketinggian, fungsi, posisi dan jarak tiap signage. Menurut fungsinya pembagian 

kelompok signage terbagi menjadi dua yaitu, Public enviromental information dan 

Private signs. Menurut pembagian fungsinya, signage sebagai fungsi public 

enviromental information pada koridor ini banyak ditemui berupa traffic signs, nama 

jalan, dan papan informasi, dan penunjuk arah adapun rute kendaraan hanya berada 

pada lokasi-lokasi halte saja. Traffic signs yang ditemukan berupa informasi mengenai 

rambu-rambu larangan, kondisi jalan, peringatan dan pengatur kecepatan kendaraan, 

selain fungsi tersebut terdapat private signage yang menjelaskan identitas suatu toko, 

seperti nama,alamat, dan apa yg dijual sebuah toko. Selain aspek fungsi, peneliti 

membagi kelompok signage berdasarkan jenis signage, menurut Central Long Beach 

Design Guideline (2006) terbagi menjadi dua kelompok fungsi, sigange yang 
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berorientasi kepada pejalan kaki, dan berorientasi kepada transportasi kendaraan, 

berdasarkan jenisnya, signage dengan fungsi orientasi terhadap pengguna ruang pejalan 

kaki, yaitu : (1) Signage jendela, (2) Blade signage, (3) Signage direktori, (4) Backdrop 

wall signs, sedangkan jenis signage yang berorientasi pada kendaraan terbagi menjadi 

beberapa jenis, antara lain : (1) Tanda pengarah primer, (2) Tanda pengarah primer pada 

awning, (3) Major projecting sign, (4) tanda pengarah bentuk monument, (5) menu 

board. Peneliti menggunakan beberapa sampel yang mewakili bentuk, jenis dan fungsi 

signage pada lokasi studi dalam bentuk tabel, berikut ini adalah tabel sampel signage 

yang ditemukan disepanjang koridor Jalan MT Haryono : 

 

No. Fungsi Jenis Sampel 

1. Private signs :  

merupakan penanda yang 

bersifat komersial dan 

bisnis, berorientasi pada 

pengguna pejalan kaki. 

Signage jendela 

 

Blade signage 

 

 

Tabel 4. 3 Kelompok fungsi, jenis, daan sampel signage 
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Backdrop wall signs 

 

2. 

 

Public environmental 

information :  

semua kebutuhan penanda 

yang ada di kota berupa 

tarffic signs, nama jalan, 

papan informasi, penunjuk 

arah, rute bis atau 

angkutan kota, signage ini 

berorientasi pada 

pengguna berkendara. 

Tanda pengarah primer 

 

 

Tanda pengarah primer 

pada awning 

 

Major projecting sign 
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Tanda pengarah bentuk 

monument 

 

 

Menu board 

 

 

Dari beberapa sampel yang didapat, pada lokasi penelitian tidak ditemukan jenis 

signage direktori, bangunan-bangunan disepanjang koridor ini menggunakan penanda 

untuk memberitahukan identitas baik itu lokasi ataupun fungsi bangunan, beberapa 

bangunan yang ditemukan menggunakan penanda berupa tanda pengarah primer dan 

backdrop wall sign, jenis signane seperti tanda pengarah primer pada awning dan major 

projecting blade signage sangat jarang ditemukan, bentuk menu board sering ditemukan 

pada rumah makan, berukuran kecil tinggi ± 1,5 meter lebar ± 1 meter biasanya menu 

board tersebut berisi keterang tentang makanan apa yang disediakan oleh rumah makan 

tersebut, signage monument hanya ditemukan pada Polsek Lowokwaru, Mall Dinoyo 

City dan rumah Sakit UNISMA, signage tersebut berbahan dari alumunium panel atau 

beton dengan finishing cat maupun ubin berukuran panjang  ± 5 meter dengan tinggi ± 

1,5 meter, selain dari jenis-jenis signage diatas, blade signage hanya ditemukan pada 

dua lokasi bangunan, yaitu pada toko Tiki, dan STMJ yang terletak pada Jl. MT 

Haryono gang 9. 

Sebagai koridor komersil, Private sign disepanjang koridor ditemukan pada 

bagian dinding bangunan ruko ataupun toko-toko yang berjejer, bentuk signage ini 

dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu kenyamanan visual bangunan 
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yang dilihatnya, banyaknya private sign yang tidak tertata dapat menyebabkan suatu 

persepsi buruk dengan kesan semrawut, atau tidak rapi, sebaliknya penataan signage 

yang tepat dapat menimbulkan persepsi yang baik, indah maupun rapi. Public 

environmental information berupa traffic signs, nama jalan, dan papan informasi 

tersebar ditiap sisi koridor, traffic sign (rambu lalu lintas) berupa larangan parkir dan 

stop ditemukan pada bangunan-bangunan perdagangan jasa dengan tingkat pengunjung 

kendaraan yang tinggi dan berpotensi parkir didepan bangunan, signane ini ditemukan 

di depan Universitas Islam Malang, Mall Dinoyo City, Universitas Brawijaya, dan 

didepan Mc Donald Jalan Watugong. rambu lain seperti dilarang masuk (forbidden) 

ditemukan pada persimpangan ataupun pertigaan, menuju jalan satu arah, jalan-jalan 

ini hanya dapat dilalui satu kendaraan roda empat, adapun kendaraan roda dua tidak 

dilarang untuk masuk, sama seperti rambu forbidden,larangan bagi kendaraan pick up 

untuk masuk juga terdapat pada lokasi tersebut. Rambu lalu lintas lainnya, seperti 

rambu pengatur kecematan 20 Km, dan 40 Km berada dititik dimana tingkat aktivitas 

pengguna pejalan kaki yang menyeberang tinggi maupun titik-titik yang berdekatang 

dengan persimpangan besar , rambu ini berfungsi untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan dengan cara mengingatkan untuk mengurangi kecepatan pengguna 

kendaraan, selain itu rambu yang memberikan informasi lampu merah juga berada di 

lokasi yang berdekatan di persimpangan. Rambu penyebrangan terletak dilokasi 

Yayasan Wachid Hasyim, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Malang, ruko 

Persada Swalayan, Rumah Sakit UNISMA, dan Tandon Air Dinoyo, lokasi-lokasi ini 

memiliki aktivitas penyeberangan yang tinggi, umunya terjadi pada waktu pagi, siang 

dan sore hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 50 Kondisi signage yang ditemukan pada lokasi penelitian 
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Rambu-rambu berupa nama jalan dapat ditemukan di tiap persimpangan dan 

pertigaan,  terletak disudut jalan  berwarna hijau, dengan ukuran tinggi tidak lebih dari 

2 meter. Signane yang memberikan informasi arah dan tujuan terletak tidak jauh dari 

adanya persimpangan jalan, tinggi dari papan pemberi informasi arah ini mencapai 12 

meter, dengan warna dasar hijau tulisan putih, dan berbahan metal. total jumlah 

keseluruhan Public environmental information sebanyak 46, dengan rincian sebagai 

berikut : rambu larangan parkir 16 buah, rambu larangan berhenti 3 buah, rambu 

pengatur kecepatan sebanyak 5 buah, rambu larangan masuk (forbidden) 2 buah, rambu 

larangan kendaraan pick up 3 buah, rambu penyeberangan 1 buah, rambu peringatan 4 

buah, papan nama jalan 2 buah, rambu informasi pengarah 3 buah, rambu lampu lalu 

lintas sebanyak 3 buah, rambu dilarang belok kanan 1 buah, rambu jalan menurun 1 

buah, dan rambu pengarah belok ke kiri dan ke kanan sebanyak 2 buah. Berikut ini 

adalah perletakan lokasi tiap rambu disepanjang koridor Jalan MT Haryono : 
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Gambar 4. 51 Tata letak Traffic Signs, Nama Jalan, Papan 

informasi pada lokasi penelitian 
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Gambar 4. 52 Tata letak Traffic Signs, Nama Jalan, Papan 

informasi pada lokasi penelitian 
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Gambar 4. 53 Tata letak Traffic Signs, Nama Jalan, Papan 

informasi pada lokasi penelitian 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYPLAN 

Gambar 4. 54 Tata letak Traffic Signs, Nama Jalan, Papan 

informasi pada lokasi penelitian 
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4.2.12. Vegetasi 

Dalam membentuk sebuah kawasan, pohon maupun vegetasi lainnya memiliki 

shape, form dan konstribusi penting dalam membentuk lingkungan perkotaan 

khususnya koridor jalan,  terutama membentuk kesan ruang yang baik sebagai 

pembatas, pengarah pada jalan, maupun pembentuk sebuah ruang. Vegetasi dapat 

berfungsi sebagai pembentuk ruang didalam desain, pengendali pandangan, sebagai 

peneduh, maupun barier untuk mereduksi kebisingan pada lingkungan. Dalam sub 

variabel vegetasi peneliti mengkaji empat sub variabel, yang pertama yaitu jenis 

vegetasi, jenis vegetasi dikelompokan berdasarkan bentuk kanopi, terbagi menjadi 

empat bentuk, antara lain columnar, round, vase, dan fountain, sub variabel kedua 

peneliti menganalisis berdasarkan fungsi dari tiap vegetasi, selanjutnya posisi atau letak 

pohon melalui gambar pemetaan, dan yang terakhir jarak dari tiap vegetasi. 

Jenis vegetasi meliputi bentuk kanopi, ukuran dan diameter, umumnya tinggi 

vegetasi ini bervariasi,terdapat tanaman-tanaman kecil yang memiliki tinggi 1 – 3 meter 

dengan diameter kurang dari 1 meter dan juga tanaman dengan tajuk yang lebar 

memiliki tinggi lebih dari 3 meter dengan diameter mencapai 4 meter. Dari keseluruhan 

vegetasi yang ada, vegetasi pada koridor ini di dominasi degan vegetasi dengan ukuran 

lebih dari 3 meter. Pengelompokan jenis, posisi, fungsi dan jarak vegetasi dikhususkan 

pada tanaman dengan tinggi lebih dari 3 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas, menunjukan bahwa pada lokasi penelitian tidak ditemukan 

vegetasi dengan bentuk kanopi columnar, sedangkan vegetasi dengan kanopi berbentuk 

round berjumlah 72 jumlah ini merupakan jumlah terbanyak dari keseluruhan total 

Tabel 4. 4 Persentase Jumlah Vegetasi Berdasarkan Bentuk Kanopi 
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vegetasi yang ada yaitu sebesar 57,60%, vegetasi dengan kanopi berbentuk vase 

berjumlah 49 atau sebanyak 39,20% dari total keseluruhan, dan bentuk kanopi yang 

terakhir yaitu fountain hanya terdapat 4 buah atau 0,32% dari keseluruhan jumlah 

vegetasi. Posisi vegetasi terletak diluar area trotoar, pada beberapa lokasi vegetasi 

menghalangi kontinuitas ruang pejalan kaki, vegetasi-vegetasi tersebut merusak 

material trotoar dikarenakan perkembangan akar tanaman yang melebar, sehingga perlu 

adanya pembenahan terhadap kondisi tersebut, selain itu letak vegetasi dapat 

menghalangi dari visual pengamat terhadap bentuk bangunan, tajuk yang lebar sering 

menutupi tampilan depan dan menghalangi kondisi visual dari fasade bangunan  

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi vegetasi pada kawasan koridor Jalan MT Haryono digunakan sebagai 

peneduh, barier kebisingan maupun sebagai penyaring polusi kendaraan, kondisi lalu 

lintas yang ramai pada jam-jam tertentu memberikan tingkat kebisingan dan polusi 

yang cukup tinggi, selain itu kondisi pada siang hari yang terik membuat kondisi suhu 

pada lokasi meningkat, untuk itu fungsi vegetasi sangat dibutuhkan dalam kenyamanan 

spasial pejalan kaki. sub variabel vegetasi memiliki hubungan dengan sub variabel 

kompleksitas kawasan pada variabel kenyamanan visual pejalan kaki, selain itu 

variabel ini juga memiliki hubungan dengan kesan lingkungan yang muncul 

(Imageability), vegetasi juga berhubungan dengan skala manusia, dimana skala 

manusia berhubungan dengan ketinggian dinding pelingkup koridor seperti ketinggian 

bangunan sebagai elemen vertikal maupun jarak pandang.  

Untuk mengetahui letak dan jarak antar tiap vegetasi, peneliti melakukan survey 

lapangan dan memetakan tiap lokasi titik vegetasi berdasarkan kondisi eksisting, 

pemetaan letak vegetasi berdasarkan jenis kanopi, dari hasil yang didapat diperoleh 

total 125 pohon dengan ukuran bermacam-macam, berikut ini adalah gambar pemetaan 

vegetasi yang terbagi menjadi empat segmen pada koridor studi : 

 

 

Gambar 4. 55 Kondisi posisi vegetasi terhadap bangunan 
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Gambar 4. 56 Tata letak Vegetasi pada segmen 1 
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Gambar 4. 57 Tata letak Vegetasi pada  segmen 2 
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Gambar 4. 58 Tata letak Vegetasi pada segmen 3 
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Gambar 4. 59 Tata letak Vegetasi pada segmen 4 
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Karakteristik fisik koridor terdiri dari elemen-elemen pembentuk koridor, dalam 

pembahasan pada sub bab karakteristik fisik, elemen-elemen tersebut antara lain  (1) wujud 

bangunan, terdiri dari : fungsi, langgam arsitektur, ketinggian, warna, dan transparansi 

bangunan, (2) figure ground terdiri dari : urban solid dan urban void, (3) jalan dan jalur pejalan 

kaki terdiri dari : setback, perabot jalan, signage, dan vegetasi, dari elemen-elemen tersebut 

dianalisis melalui sub variabel masing-masing, pada tabel dibawah ini merupakan hasil dari 

analisis karakteristik fisik pada koridor Jalan MT Haryono : 

 

 

 
VARIABEL 

 
SUB VARIABEL JENIS JUMLAH PERSENTASE 

W
u

ju
d

 B
an

gu
n

an
 

Fungsi 
bangunan 

Fungsi 

Tanah kosong 1 0,23% 

Peribadatan 1 0,23% 

bangunan kosong 8 1,86% 

Fasilitas umum 12 2,79% 

Pendidikan 14 3,26% 

Hunian 20 4,66% 

Perdagangan dan Jasa 374 86,97% 

Ketinggian 
Bangunan 

Ketinggian 
Bangunan 

Ketinggian Bangunan < 7 meter 181 42,19% 

Ketinggian Bangunan 7 - 10 meter 217 50,36% 

Ketinggian Bangunan > 10 meter 32 7,45% 

Jarak 
Pandang 

(D/H) 

D/H > 2 221 51,49% 

1 > D/H < 2 185 42,95% 

D/H = 1 19 4,41% 

D/H < 1 5 1,15% 

Ja
la

n
 d

an
 J

al
u

r 
p

ej
al

an
 k

ak
i 

Jalur 
Pedestrian 

Dimensi 

Tidak Terdapat Trotoar 2154 59,32% 

Lebar Trotoar 20 - 120 cm 912 25,11% 

Lebar Trotoar 121 - 180 cm 565 15,57% 

Lebar Trotoar 181 - 240 cm 0 0% 

Setback 
Ukuran / 

Lebar 

Setback 0 - 1,5 meter 43 1,18% 

Setback 1,5 - 3 meter 127 3,49% 

Setback 3 - 5 meter 1141 31,42% 

Setback 5 - 10 meter 1114 30,68% 

Setback 10 - 20 meter 628 17,29% 

Setback > 20 meter 578 15,94% 

Vegetasi Jenis 

Vegetasi Tipe Columnar 0 0% 

Vegetasi Tipe Round 72 57,60% 

Vegetasi Tipe Vase 49 39,20% 

Vegetasi Tipe Fountain 4 3,2% 

 

Tabel 4. 5 Hasil tiap sub variabel pada karakteristik fisik koridor 
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Selain sub variabel pada tabel di atas, terdapat beberapa sub variabel lainnya yang dinilai 

berdasarkan kondisi eksisting, sub variabel tersebut  antara lain, yaitu wujud bangunan :(1) 

Langgam arsitektur, dengan sub variabel arsitektur modern dan post modern, (2) Warna 

Bangunan, dengan sub variabel gelap dan terang, (3) Transparansi, dengan sub variabel 

keterlihatan (visibility), figure ground : (1) Urban solid (2) Urban void, jalan dan jalur pejalan 

kaki : (1) Perabot jalan, dengan sub variabel jenis, fungsi, posisi, dan jarak, (2) Signage, dengan 

sub variabel jenis, ketinggian, posisi, dan keterlihatan (visibility). 

Langgam arsitektur pada koridor Jalan MT Haryono hanya terdapat dua jenis langgam yaitu 

langgam post modern dan modern, langgam tersebut akan mempengaruhi dari tampilan fisik 

tiap bangunan, sedikitnya langgam yang ditemui akan mempengaruhi penilaian masyarakat 

terhadap kesan lingkungan kawasan (imageability) dan jenis keragaman tampilan. 

Warna bangunan didominasi oleh warna gelap, warna-warna bangunan pada lokasi 

ditanadai oleh warna cat maupun material selubung bangunan yang diperlihatkan tanpa 

material finishing, terdapat beberapa bagunan dengan warna cerah yang cukup kontras dengan 

lingkungan sekitar. 

Pada sub variabel transparansi kawasan dimana hal ini mengacu pada sejauh mana orang 

dapat melihat atau merasakan apa yang ada di luar tepi jalan dan, lebih khusus, sejauh mana 

orang dapat melihat atau merasakan aktivitas manusia di luar tepi jalan. elemen fisik yang 

mempengaruhi transparansi termasuk dinding, jendela, pintu, pagar, lansekap dan bukaan ke 

dalam. Kondisi yang ada elemen-elemen pembentuk transparansi didominasi dengan bukaan 

berupa kaca, dinding terbuka, maupun jendela yang dapat ditemukan pada tiap bangunan toko 

adapun bangunan lainnya memberikan pembatas visual berupa pagar agar tidak keseluruhan 

isi dalam bangunan dapat terlihat dari lingkungan luar. 

Kondisi terkait dengan jalan dan jalur pedestrian dinilai masih belum memenuhi dengan 

tata aturan yang berlaku mulai dari jenis perabot jalan yang masih sangat minim jenisnya, 

belum terdapatnya fasilitas bagi disabilitas untuk menggunakan ruang pejalan kaki, dimensi 

trotoar yang sebagian besar kondisinya belum memenuhi standar aturan yang belaku baik itu 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Perda Kota Malang tahun 2011 dan Departemen 

Pekerjaan Umum (PU) tahun 2009, selain itu kemenerusan trotoar yang masih belum konsisten 

sepenuhnya disepanjang koridor jalan masih terhalangi oleh parkir kendaraan maupun tempat 

berjualan PKL pada trotoar, kondisi material trotoarpun sebagian besar rusak dan 

bergelombang, begitupun dengan kondisi tata tanda (signage) dan reklame pada penanda 

bangunan masih terkesan semrawut. Kondisi-kondisi tersebut akan mempengaruhi dari hasil 

preferensi masyarakat terhadap kenyamanan visual dan spasial ruang pejalan kaki. 
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4.3. Karakteristik Responden 

4.3.1. Usia responden 

Jumlah responden sebanyak 90 orang, yang terdiri dari usia 18-25 tahun 

sebanyak 70 responden atau 78% dari total responden, usia 26-35 tahun berjumlah 18 

orang atau 20% dari total keseluruhan responden, usia responden 36-50 tahun sebanyak 

1 orang atau 1% dari total keseluruhan responden, dan usia responden diatas 50 tahun 

hanya terdapat 1 orang atau hanya 1% dari total keseluruhan jumlah responden. Usia 

pemilihan responden dibatasi dengan usia minimum responden adalah 18 tahun. 

Pembatasan usia ini dipilih karena usia 18 keatas dianggap telah dewasa dan dapat 

mempertanggung jawabkan hasil dari jawaban yang dipilih, dibawah ini adalah 

diagram presentase menurut usia responden :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Jenis kelamin responden 

Jenis kelamin responden terbagi menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan, 

dari hasil data pengisian kuisioner yang disebarkan kepada 90 responden, sebanyak 42 

orang atau 47% dari total keseluruhan responden merupakan perempuan, dan sebanyak 

48 orang atau 53% dari total keseluruhan merupakan laki-laki, pada penyebaran 

kuisioner tidak ada batasan jumlah terkait jenis kelamin responden hal ini dikarenakan 

peneliti menggunakan random sampling untuk memilih responden. 

70; 78%

18; 20%

1; 1% 1; 1%

18 - 25 Tahun

26 - 35 Tahun

36 - 50 Tahun

>50 Tahun

Diagram 4. 6 Karakteristik responden menurut usia 
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4.3.3. Domisili responden 

Domisili merupakan tempat dimana seseorang memnuhi kewajiban dan 

melakukan hak-haknya meskipun pada kenyataannya saat sekarang ini dia sedang tidak 

berada di tempat tersebut, atau dapat disebut dimana ia tinggal. Domisili responden 

terbagi menjadi dua kategori, yaitu responden yang berdomisili di Kota Malang dan 

responden yang berdomisili di luar Kota Malang, dari hasil kuisioner yang dibagikan 

kepada 90 responden, sebanyak 14 orang atau 16% dari total keseluruhan jumlah 

responden merupakan masyarakat yang berdomisili dari luar Kota Malang, dan 

sebanyak 76 responden merupakan masyarakat yang berdomisili di Kota Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48; 53%

42; 47% Laki-laki

Perempuan

76; 84%

14; 16%

Di Malang

Di Luar Malang

Diagram 4. 7Karakteristik responden menurut jenis kelamin 

Diagram 4. 8 Karakteristik responden menurut domisili 
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4.3.4. Pendidikan terakhir responden 

Dari hasil penyebaran kuisioner, kelompok pendidikan terakhir responden 

terbagi menjadi 7 kelompok, yaitu : (1) Sekolah Dasar /SD, (2) Sekolah Menengah 

Pertama /SMP, (3) Sekolah Menengah Atas /SMA, (4) Diploma, (5) Strata satu /S1, (6) 

Strata Dua /S2, dan (3) Strata Tiga /S3, dari hasil yang didapatkan responden dengan 

pendidikan terakhir SD berjumlah 2 orang atau hanya 2% dari keseluruhan total 

responden, responden dengan pendidikan terakhir SMP berjumlah 3 orang atau 3% dari 

total keseluruhan jumlah total responden, responden dengan tingkat pendidika terakhir 

SMA memiliki jumlah yang paling mendominasi yaitu 41 orang dengan persentase 

sebanyak 46% dari total keseluruhan jumlah responden, untuk responden dengan 

pendidikan terakhir diploma berjumlah 2 orang atau 2% dari total keseluruhan 

responden, responden dengan pendidikan terakhir Strata Satu /S1 merupakan responden 

dengan jumlah terbanyak kedua, yaitu sebanyak 38 orang atau 42% dari jumlah 

keseluruhan responden, responden dengan pendidikan terakhir Strata Dua Sebanyak 4 

orang, dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir Strata Tiga tidak ditemukan 

pada penyebaran kuisioner. Berikut ini adalah diagram karakteristik responden 

berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2; 2% 3; 3%

41; 46%

2; 2%

38; 42%

4; 5%

0; 0%

SD

SMP

SMA

Diploma

S1

S2

S3

Diagram 4. 9 Karakteristik responden menurut pendidikan terakhir 
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4.3.5. Pekerjaan responden 

Hasil frekuensi persebaran karakteristik responden terhadap jenis pekerjaan 

melalui kuisioner yang disebarkan kepada 90 responden dengan kelompok 5 jenis 

pekerjaan antara lain : (1) PNS, (2) Wiraswasta, (3) Dosen (Arsitektur/Planologi), (4) 

Arsitek/Perencana Kota, (5) Mahasiswa Arsitektur dan (6) Lain-Lain. Hasil dengan 

frekuensi tertinggi memiliki jumlah 48 orang atau 53% dari keseluruhan responden 

adalah jenis pekerjaan lain-lain, terdapat berbagai macam pekerjaan seperti juru parkir, 

pramuniaga, ataupun mahasiswa diluar jurusan arsitektur, frekuensi terbesar kedua 

adalah mahasiswa arsitektur dengan total 23 orang atau 26 % dari jumlah responde 

secara keseluruhan, selanjutnya jumlah pekerjaan terbanyak ketiga adalah wiraswasta 

dengan jumlah 17 orang, pekerjaan PNS memiliki jumlah frekuensi terkecil yaitu hanya 

2% dari total keseluruhan responden, atau sebanya 2 orang saja, untuk pekerjaan 

lainnya seperti Dosen (Arsitektur/Planologi) dan Arsitek/Perencana Kota tidak 

ditemukan pada waktu penyebaran kuisioner. Berikut ini adalah digram karakteristik 

pekerjaan responden : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2; 2%

17; 19%

0; 0%

0; 0%

23; 26%

48; 53%

PNS

Wiraswasta

Dosen (Arsitektur/Planologi)

Arsitek / Perencana Kota

Mahasiswa Arsitektur

Lain-lain

Diagram 4. 10 Karakteristik responden menurut jenis pekerjaan 
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4.4. Analisis Aspek Kenyamanan Spasial 

4.4.1. Jalur pejalan kaki 

Variabel kenyamanan spasial ruang pejalan kaki memiliki 5 sub variabel, dua 

diantaranya, antara lain : (1) Fungsi ruang jalur pejalan kaki dengan 2 sub variabel : 

Jenis fungsi ruang, dan posisi jalur pejalan kaki, dan (2) Jalur pejalan kaki terdiri dari 

3 sub variabel yaitu : Dimensi jalur pejalan kaki, material jalur pejalan kaki, dan 

kemenerusan/kontinuitas jalur pejalan kaki. untuk mengetahui tingkat kenyamanan 

peneliti menggunakan kuisioner dengan 7 tingkat kenyamanan yang disebar kepada 90 

responden. 

Setiap sub variabel berdasarkan sub variabelnya dicari mean score untuk 

mengetahui tingkat rata-rata kenyamanan yang dirasakan oleh responden, tingkat 

kenyamanan terbagi menjadi 7 kategori, dengan nilai terendah yaitu sangat tidak 

nyaman bernilai 1, dan kategori tertinggi yaitu sangat nyaman dengan nilai 7, dari tiap 

kategori memiliki penafsiran berbeda-beda, nilai 4 merupakan hasil yang netral, jika 

hasil yang didapatkan < 4 maka hasil tersebut bernilai negatif (-), begitupun jika hasil 

yang didapatkan > 4 maka bernilai positif (+), hasil mean score yang didapatkan pada 

sub variabel fungsi ruang pejalan kaki sebesar 3,611, nilai ini masuk kedalam kategori 

agak tidak nyaman dan bernilai negatif (-) 

 

 
Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap sub variabel fungsi 

trotoar diatas, total persebaran frekuensi sebanyak 47 responden (52,2%) memberikan 

nilai negatif (-), 14 responden (15,5%)  memberikan nilai netral, dan sebanyak 29 

responden (32,2%) memberikan nilai positif (-) sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 

total keseluruhan responden mayoritas masyarakat memberikan penilaian negatif (-) 

terhadap fungsi ruang trotoar. 

X1.1

10 11.1 11.1 11.1

18 20.0 20.0 31.1

19 21.1 21.1 52.2

14 15.6 15.6 67.8

11 12.2 12.2 80.0

15 16.7 16.7 96.7

3 3.3 3.3 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 6 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Fungsi Trotoar 
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 Hasil dari analisis karakter fisik yang telah dilakukan sebelumnya, hasil 

preferensi masyarakat terhadap fungsi ruang trotoar relevan dengan kondisi eksisting 

yang ada. Analisis karakter fisik terhadap fungsi trotoar merupakan penggambaran 

kondisi eksisiting, fungsi trotoar yang seharusnya sebagai jalur bagi pejalan kaki masih 

banyak dialih fungsikan sebagai tempat berjualan dan parkir kendaraan, hal-hal tersebut 

dapat mengganggu kenyamanan pengguna yang berjalan disepanjang  trotoar tersebut. 

Hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap posisi trotoar yang 

diperoleh, memperlihatkan posisi trotoar masuk kedalam kategori agak tidak nyaman 

dengan nilai mean score 3,61 dan standart deviasi 1,694, angka tersebut berada dibawah 

4 sehingga bernilai negatif (-), dibawah ini merupakan tabel dari frekuensi masyarakat 

pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

 

 
 

Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap sub variabel posisi 

trotoar diatas, total persebaran frekuensi sebanyak 46 responden (51,1%) memberikan 

nilai negatif (-), 14 responden (15,5%)  memberikan nilai netral, dan sebanyak 30 

responden (33,3%) memberikan nilai positif (-) sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 

total keseluruhan responden mayoritas masyarakat memberikan penilaian negatif 

terhadap posisi trotoar. 

Hasil dari analisis karakter fisik yang telah dilakukan sebelumnya, hasil 

preferensi masyarakat terhadap posisi trotoar relevan dengan kondisi eksisting yang 

ada. Analisis karakter fisik terhadap posisi trotoar merupakan penggambaran kondisi 

eksisiting, posisi trotoar berada disisi kiri dan kanan jalan, hanya terdapat 40,67% dari 

total panjang keseluruhan koridor yang memiliki trotoar, sebesar 59,33% tidak terdapat 

trotoar, dari analisis eksisting dan data preferensi masyarakat, tingkat kenyamanan dan 

ketersediaan trotoar masih dirasa kurang memenuhi kebutuhan bagi para pejalan kaki. 

X1.2

11 12.2 12.2 12.2

16 17.8 17.8 30.0

19 21.1 21.1 51.1

14 15.6 15.6 66.7

11 12.2 12.2 78.9

19 21.1 21.1 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 7 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Posisi Trotoar 
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Hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap dimensi trotoar yang 

diperoleh, memperlihatkan dimensi trotoar masuk kedalam kategori agak tidak nyaman 

dengan nilai mean score 3,31 dan standart deviasi 1,533, angka tersebut berada dibawah 

4 sehingga bernilai negatif (-), dibawah ini merupakan tabel dari frekuensi masyarakat 

pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

 

 

Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap sub variabel dimensi 

trotoar diatas, total persebaran frekuensi sebanyak 54 responden (60%) memberikan 

nilai negatif (-), 15 responden (16,6%)  memberikan nilai netral, dan sebanyak 21 

responden (23,3%) memberikan nilai positif (-) sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 

total keseluruhan responden mayoritas masyarakat memberikan penilaian negatif 

terhadap dimensi trotoar. 

Hasil dari analisis karakter fisik yang telah dilakukan sebelumnya, hasil 

preferensi masyarakat terhadap dimensi trotoar dengan kondisi eksisting yang ada 

menunjukan bahwa dimensi trotoar dirasa masih kurang memenuhi untuk kebutuhan 

pengguna jalan, 61,74 % dari panjang trotoar yang tersedia, memiliki lebar 20-120 cm, 

sedangkan 38,26% merupakan trotoar dengan lebar lebih dari 120 – 180 cm. Dengan 

kondisi tersebut, menurut Departemen Pekerjaan Umum (PU) standar minimum 

dimensi kebutuhan ruang pejalan kaki tanpa membawa barang dan keadaan bergerak 

yaitu 0,6 m, dan dalam kondisi membawa barang minimum 0,75 m – 0,9 m, sedangkan 

untuk kondisi trotoar kapasitas 2 orang seperti yang berada dilapangan, lebar minimum 

adalah 1,6 m, sehingga dimensi trotoar perlu diperlebar. 

Hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap material trotoar yang 

diperoleh, memperlihatkan material trotoar masuk kedalam kategori agak tidak nyaman 

dengan nilai mean score 3,58 dan standart deviasi 1,529, angka tersebut berada dibawah 

X1.3

12 13.3 13.3 13.3

16 17.8 17.8 31.1

26 28.9 28.9 60.0

15 16.7 16.7 76.7

10 11.1 11.1 87.8

11 12.2 12.2 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 8 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Dimensi Trotoar 
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4 sehingga bernilai negatif (-), dibawah ini merupakan tabel dari frekuensi masyarakat 

pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

 

 

Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap sub variabel material 

trotoar diatas, total persebaran frekuensi sebanyak 41 responden (45,5%) memberikan 

nilai negatif (-), 25 responden (27,7%)  memberikan nilai netral, dan sebanyak 24 

responden (26,6%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dari total keseluruhan responden mayoritas masyarakat memberikan penilaian negatif 

terhadap material trotoar. 

Hasil dari analisis karakter fisik yang telah dilakukan sebelumnya, hasil 

preferensi masyarakat terhadap dimensi trotoar dengan kondisi eksisting yang ada 

menunjukan bahwa material trotoar pada beberapa titik mengalami kerusakan-

kerusakan, bahan material pada trotoar berupa beton dan paving mengalam kerusakan, 

berupa lubang-lubang, dan lepasnya paving pada trotoar menyebabkan permukaan 

trotoar menjadi tidak rata, hal ini mempengaruhi tingkat kenyamanan pejalan kaki yang 

melalui trotoar tersebut. 

Hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap kemenerusan trotoar yang 

diperoleh, memperlihatkan kemenerusan trotoar masuk kedalam kategori agak tidak 

nyaman dengan nilai mean score 3,89 dan standart deviasi 1,814, angka tersebut berada 

dibawah 4 sehingga bernilai negatif (-), dibawah ini merupakan tabel dari frekuensi 

masyarakat pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

 

 

 

 

X1.4

10 11.1 11.1 11.1

13 14.4 14.4 25.6

18 20.0 20.0 45.6

25 27.8 27.8 73.3

14 15.6 15.6 88.9

8 8.9 8.9 97.8

2 2.2 2.2 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 9 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Material Trotoar 
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Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap sub variabel 

kemenerusan trotoar diatas, total persebaran frekuensi sebanyak 43 responden (47,7%) 

memberikan nilai negatif (-), 15 responden (16,6%)  memberikan nilai netral, dan 

sebanyak 32 responden (35,7%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dari total keseluruhan responden mayoritas masyarakat 

memberikan penilaian negatif terhadap kemenerusan trotoar. 

 Hasil dari analisis karakter fisik yang telah dilakukan sebelumnya, hasil 

preferensi masyarakat terhadap dimensi trotoar dengan kondisi eksisting yang ada 

menunjukan bahwa Kontinuitas pada trotoar koridor Jalan MT Haryono banyak 

terhalang oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), parkir kendaraan bermotor ataupun 

terputusnya kontinuitas oleh setback bangunan, hal ini dikarenakan tidak adanya batas 

yang jelas antara trotoar dengan setback bangunan, hal-hal tersebut mempengaruhi 

pada penilaian masyarakat terhadap sub variabel kemenerusan. 

4.4.2. Perabot jalan 

Perabot jalan merupakan objek atau perlengkapan yang dipasang di jalan untuk 

tujuan tertentu, termasuk kursi, trotoar, lampu jalan, lampu lalu lintas, signage, marka 

jalan halte angkutan kota, maupun tempat sampah. Setelah melakukan analisis pada 

karakter fisik koridor Jalan MT Haryono, selanjutnya dilakukan kuisioner kepada 90 

responden yang berada pada lokasi, dari tiap kuisioner diberikan 7 tingkat kenyamanan, 

kuisioner ini berfungsi untuk mengetahui tingkat kenyamanan pejalan kaki. terdapat 2 

sub variabel perabot jalan, yaitu posisi perabot jalan dan jenis perabot jalan. Melalui 

kuisioner yang dibagikan kepada 90 responden, hasil data tingkat kenyamanan 

masyarakat terhadap posisi perabot jalan yang diperoleh, memperlihatkan posisi 

perabot jalan masuk kedalam kategori agak tidak nyaman dengan nilai mean score 3,41 

X1.5

8 8.9 8.9 8.9

15 16.7 16.7 25.6

20 22.2 22.2 47.8

15 16.7 16.7 64.4

7 7.8 7.8 72.2

18 20.0 20.0 92.2

7 7.8 7.8 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 10 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Kemenerusan Trotoar 
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dan standart deviasi 1,340, angka tersebut berada dibawah 4 sehingga bernilai negatif 

(-), dibawah ini merupakan tabel dari frekuensi masyarakat pada tiap kategori tingkat 

kenyamanan : 

 

 
 

Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap sub variabel posisi 

perabot jalan diatas, total persebaran frekuensi sebanyak 51 responden (56,7%) 

memberikan nilai negatif (-), 23 responden (25,5%)  memberikan nilai netral, dan 

sebanyak 16  responden (17,8%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dari total keseluruhan responden mayoritas masyarakat 

memberikan penilaian negatif terhadap posisi perabot jalan. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi posisi perabot jalan masih 

dirasa kurang memenuhi kebutuhan pejalan kaki, hal ini relevan dengan kondisi 

eksisting, perletakan perabot jalan terkesan semrawut khususnya signage, maupun 

reklame yang berada disepanjang jalan, perletakannya mempengaruhi kenyamanan 

spasial pengguna terhadap kondisi lingkungan dan bangunan. 

Hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap jenis perabot jalan yang 

diperoleh, memperlihatkan jenis perabot jalan masuk kedalam kategori agak tidak 

nyaman dengan nilai mean score 3,41 dan standart deviasi 1,340, angka tersebut berada 

dibawah 4 sehingga bernilai negatif (-), dibawah ini merupakan tabel dari frekuensi 

masyarakat pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

 

 

 

 

X1.8

5 5.6 5.6 5.6

17 18.9 18.9 24.4

29 32.2 32.2 56.7

23 25.6 25.6 82.2

10 11.1 11.1 93.3

3 3.3 3.3 96.7

3 3.3 3.3 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 11 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Posisi Perabot Jalan 
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Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap sub variabel jenis 

perabot jalan diatas, total persebaran frekuensi sebanyak 42 responden (46,6%) 

memberikan nilai negatif (-), 25 responden (27,7%)  memberikan nilai netral, dan 

sebanyak 23 responden (25,5%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dari total keseluruhan responden mayoritas masyarakat 

memberikan penilaian negatif terhadap jenis perabot. 

Dari hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi eksisting dengan 

penilaian masyarakat terhadap kondisi eksisting yang ada cukup relevan, jenis perabot 

jalan yang ada masih relatif minim untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki, tidak 

adanya tempat duduk untuk istirahat maupun peneduh dan tidak adanya fasilitas bagi 

masyarakat disabilitas mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap sub variabel ini. 

Hasil dari nilai tingkat kenyamanan jenis perabot jalan tersebut belum dapat diketahui 

seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat kenyamanan secara umum, pengaruh 

tersebut dapat diketahui setelah dilakukan analisis regresi sehingga dapat ditarik 

kesimpulan. 

4.4.3. Kemunduran bangunan 

Setback bangunan atau yang biasa disebut kemunduran bangunan merupakan 

perletakan massa bangunan pada lahan yang dimiliki atau dapat diartikan sebagai jarak 

suatu bangunan terhadap trotoar  ataupun daerah milik jalan. Pada aspek kemunduran 

bangunan (Building Setback) terdapat 2 sub variabel untuk mengetahui tingkat 

kenyamanan pejalan kaki, yaitu lebar sempadan bangunan dan kesegarisan kemunduran 

bangunan melalui kuisioner, akan didapatkan kesimpulan terhadap tingkat kenyamanan 

kemunduran bangunan bagi pejalan kaki, sama dengan sub variabel lainnya, tingkat 

kenyamanan dibagi menjadi 7 kategori, hasil data tingkat kenyamanan masyarakat 

terhadap lebar sempadan bangunan yang diperoleh, memperlihatkan lebar sempadan 

X1.9

4 4.4 4.4 4.4

11 12.2 12.2 16.7

27 30.0 30.0 46.7

25 27.8 27.8 74.4

15 16.7 16.7 91.1

5 5.6 5.6 96.7

3 3.3 3.3 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 12 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Jenis Perabot Jalan 
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bangunan masuk kedalam kategori agak tidak nyaman dengan nilai mean score 3,48 

dan standart deviasi 1,351, angka tersebut berada dibawah 4 sehingga bernilai negatif 

(-), dibawah ini merupakan tabel dari frekuensi masyarakat pada tiap kategori tingkat 

kenyamanan : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap sub variabel jenis 

perabot jalan diatas, total persebaran frekuensi sebanyak 51 responden (56,6%) 

memberikan nilai negatif (-), 19 responden (21,1%)  memberikan nilai netral, dan 

sebanyak 20 responden (22,2%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dari total keseluruhan responden mayoritas masyarakat 

memberikan penilaian negatif terhadap lebar sempadan bangunan. 

Hasil yang didapatkan pada analisis karakter fisik lebar sempadan bangunan 

dirasa masih dinilai kurang baik, khususnya pada toko-toko kecil yang memiliki 

sempadan yang sangat sempit hal ini terdapat hampir disepanjang koridor tersebut. 

Selain itu kondisi lebar sempadang bangunan mempengaruhi dimensi ruang pejalan 

kaki. Nilai dari data lebar sempadan bangunan belum dapat diketahui pengaruhnya 

terhadap variabel kenyamanan secara keseluruhan, maka perlu dianalisis melalui 

analisis regresi untuk mengetahui pengaruhnya. 

Hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap kesegarisan kemunduran 

bangunan yang diperoleh, memperlihatkan kesegarisan kemunduran bangunan masuk 

kedalam kategori agak tidak nyaman dengan nilai mean score 3,48 dan standart deviasi 

1,384, angka tersebut berada dibawah 4 sehingga bernilai negatif (-), dibawah ini 

merupakan tabel dari frekuensi masyarakat pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

 

 

X1.6

3 3.3 3.3 3.3

20 22.2 22.2 25.6

28 31.1 31.1 56.7

19 21.1 21.1 77.8

11 12.2 12.2 90.0

8 8.9 8.9 98.9

1 1.1 1.1 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 13 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Lebar Sempadan Bangunan 
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Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap kesegarisan 

kemunduran bangunan diatas, total persebaran frekuensi sebanyak 44 responden 

(48,8%) memberikan nilai negatif (-), 33 responden (36,6%)  memberikan nilai netral, 

dan sebanyak 9 responden (0,1%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dari total keseluruhan responden mayoritas masyarakat 

memberikan penilaian negatif terhadap kesegarisan kemunduran bangunan. 

Berdasarkan hasil analisis karakter fisik kemunduran bangunan dengan hasil 

preferensi masyarakat terhadap sub variabel tersebut sangat relevan, pada kondisi 

eksisting,secara garis besar keseluruhan bangunan memiliki kesegarisan yang kurang 

baik, pada beberapa ruko-ruko kecil saja yang memiliki jarak terlalu sempit terhadap 

trotoar, kesegarisan kemunduran bangunan ini berpengaruh terhadap lintasan 

pergerakan pejalan kaki. hasil dari nilai tersebut belum dapat diketahui seberapa besar 

pengaruhnya terhadap variabel terikat kenyamanan secara keseluruhan, perlu dilakukan 

analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemunduran kesegarisan 

bangunan terhadap kenyamanan secara keseluruhan. 

4.4.4. Vegetasi 

Variabel terakhir dari aspek kenyamanan visual adalah vegetasi, pada variabel 

ini terdapat tiga sub variabel untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat 

kenyamanan pada ruang pejalan kaki, tiga sub variabel tersebut adalah jenis vegetasi, 

fungsi vegetasi, dan posisi vegetasi, jenis vegetasi terbagi berdasarkan bentuk kanopi 

antara lain columnar, round, vase, dan fountain. Hasil data tingkat kenyamanan 

masyarakat terhadap jenis vegetasi yang diperoleh, memperlihatkan jenis vegetasi 

masuk kedalam kategori agak nyaman dengan nilai mean score 4,52 dan standart 

deviasi 1,560, angka tersebut berada diatas 4 sehingga bernilai positif (+), dibawah ini 

merupakan tabel dari frekuensi masyarakat pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

X1.7

5 5.6 5.6 5.6

18 20.0 20.0 25.6

21 23.3 23.3 48.9

33 36.7 36.7 85.6

5 5.6 5.6 91.1

4 4.4 4.4 95.6

4 4.4 4.4 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 14 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Kesegarisan Kemunduran  Bangunan 
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Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap jenis vegetasi 

diatas,total persebaran frekuensi sebanyak 21 responden (23,3%) memberikan nilai 

negatif (-), 25 responden (27,7%)  memberikan nilai netral, dan sebanyak 44 responden 

(48,8%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat disimpulkan bahwa dari total 

keseluruhan responden mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap 

jenis vegetasi. 

Dari hasil yang didapatkan, pada lokasi studi terdapat bermacam bentuk jenis 

vegetasi yang dikelompokan berdasarkan bentuk kanopinya, masyarakat menilai 

kondisi tersebut memiliki nilai positif terhadap kenyamanan spasial ruang pejalan kaki, 

hasil dari nilai tersebut belum dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap 

variabel terikat kenyamanan secara keseluruhan, perlu dilakukan analisis regresi untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh jenis vegetasi terhadap kenyamanan secara 

keseluruhan. 

Hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap fungsi vegetasi yang 

diperoleh, memperlihatkan fungsi vegetasi masuk kedalam kategori agak nyaman 

dengan nilai mean score 4,83 dan standart deviasi 1,609, angka tersebut berada diatas 

4 sehingga bernilai positif (+), dibawah ini merupakan tabel dari frekuensi masyarakat 

pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

 

 

 

 

 

 

 

X1.10

4 4.4 4.4 4.4

6 6.7 6.7 11.1

11 12.2 12.2 23.3

25 27.8 27.8 51.1

12 13.3 13.3 64.4

26 28.9 28.9 93.3

6 6.7 6.7 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 15 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Jenis Vegetasi 
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Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap fungsi vegetasi 

diatas,total persebaran frekuensi sebanyak 23 responden (25,5%) memberikan nilai 

negatif (-), 8 responden (0,9%)  memberikan nilai netral, dan sebanyak 59 responden 

(65,5%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat disimpulkan bahwa dari total 

keseluruhan responden mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap 

fungsi vegetasi. 

Berdasarkan kondisi lokasi, vegetasi-vegetasi yang ada memiliki tajuk yang 

cukup lebar sehingga dapat menjadi naungan bagi pejalan kaki, maupun barier 

kebisingan, kondisi tersebut mayoritas masyarakat memberikan nilai positif terhadap 

fungsi vegetasi yang sudah ada.hasil dari nilai tersebut belum dapat diketahui seberapa 

besar pengaruhnya terhadap variabel terikat kenyamanan secara keseluruhan, perlu 

dilakukan analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fungsi vegetasi 

terhadap kenyamanan secara keseluruhan. 

Hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap posisi vegetasi yang 

diperoleh, memperlihatkan posisi vegetasi masuk kedalam kategori agak nyaman 

dengan nilai mean score 4,47 dan standart deviasi 1,623, angka tersebut berada diatas 

4 sehingga bernilai positif (+), dibawah ini merupakan tabel dari frekuensi masyarakat 

pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

 

 

 

 

 

 

X1.11

2 2.2 2.2 2.2

8 8.9 8.9 11.1

13 14.4 14.4 25.6

8 8.9 8.9 34.4

17 18.9 18.9 53.3

33 36.7 36.7 90.0

9 10.0 10.0 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 16 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Fungsi Vegetasi 
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Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap posisi vegetasi 

diatas,total persebaran frekuensi sebanyak 28 responden (31,1%) memberikan nilai 

negatif (-), 10 responden (11,1%)  memberikan nilai netral, dan sebanyak 52 responden 

(57,7%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat disimpulkan bahwa dari total 

keseluruhan responden mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif (+) 

terhadap posisi vegetasi. 

Posisi vegetasi yang sudah ada masyarakat menilai positif dengan kondisi 

tersebut, letak antar tiap vegetasi bervariasi dan terletak di luar ruang pejalan kaki 

sehingga tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki maupun kontinuitas jalur pejalan 

kaki, akan tetapi pada beberapa lokasi, vegetasi menghalangi visual pengguna terhadap 

fasad bangunan sehingga karakteristik bentuk bangunan seringkali tertutupi. 

hasil dari nilai tersebut belum dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya 

terhadap variabel terikat kenyamanan secara keseluruhan, perlu dilakukan analisis 

regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh posisi vegetasi terhadap 

kenyamanan secara keseluruhan. 

4.5. Analisis Aspek Kenyamanan Visual 

4.5.1. Kompleksitas kawasan 

Variabel kenyamanan visual ruang pejalan kaki memiliki 6 sub variabel, antara 

lain : (1) kompleksitas kawasan dengan 2 sub variabel : jenis keragaman tampilan dan 

warna dominan kawasan, (2) Transparansi koridor jalan, dengan 1 sub variabel, yaitu 

keterlihatan (visibility), (3) pola dasar lingkungan (enclosure) dengan 2 sub variabel : 

proporsi dinding jalan (H) dan proporsi jarak pandang  (D), (4) kesan lingkungan 

(imageability) dengan 1 sub variabel : keunikan tampilan bangunan, (5) skala manusia 

dengan 2 sub variabel : ketinggian bangunan sama sisi dan faktor perabot dan item 

X1.12

4 4.4 4.4 4.4

9 10.0 10.0 14.4

15 16.7 16.7 31.1

10 11.1 11.1 42.2

22 24.4 24.4 66.7

25 27.8 27.8 94.4

5 5.6 5.6 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 17 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Posisi Vegetasi 
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koridor, (6) signage dengan 1 sub variabel, yaitu keterlihatan (visibility) untuk 

mengetahui tingkat kenyamanan peneliti menggunakan kuisioner dengan 7 tingkat 

kenyamanan yang disebar kepada 90 responden. 

Setiap sub variabel berdasarkan sub variabelnya dicari mean score untuk 

mengetahui tingkat rata-rata kenyamanan yang dirasakan oleh responden, tingkat 

kenyamanan terbagi menjadi 7 kategori, dengan nilai terendah yaitu sangat tidak 

nyaman bernilai 1, dan kategori tertinggi yaitu sangat nyaman dengan nilai 7, dari tiap 

kategori memiliki penafsiran berbeda-beda, nilai 4 merupakan hasil yang netral, jika 

hasil yang didapatkan < 4 maka hasil tersebut bernilai negatif (-), begitupun jika hasil 

yang didapatkan > 4 maka bernilai positif (+), hasil mean score yang didapatkan pada 

sub variabel jenis keragaman tampilan sebesar 3,92, dengan standart deviasi 1,256 nilai 

ini masuk kedalam kategori agak tidak nyaman dan bernilai negatif (-) 

 

 

 
Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap jenis keragaman 

tampilan diatas,total persebaran frekuensi sebanyak 32 responden (35,5%) memberikan 

nilai negatif (-), 28 responden (31,1%)  memberikan nilai netral, dan sebanyak 30 

responden (33,3%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dari total keseluruhan responden mayoritas masyarakat memberikan penilaian negatif 

(-) terhadap jenis keragaman tampilan. 

Kondisi tampilan berhubungan dengan jenis langgam yang terdapat pada 

koridor jalan, pada lokasi studi hanya terdapat dua jenis langgam yaitu langgam 

arsitektur modern dan post modern, keragaman jenis tampilan bangunan dinilai masih 

kurang bervariasi dan terkesan monoton dengan hanya terdapat dua jenis langgam yang 

dapat ditemui. Hasil dari nilai tersebut belum dapat diketahui seberapa besar 

pengaruhnya terhadap variabel terikat kenyamanan secara keseluruhan, perlu dilakukan 

X2.1

2 2.2 2.2 2.2

11 12.2 12.2 14.4

19 21.1 21.1 35.6

28 31.1 31.1 66.7

20 22.2 22.2 88.9

10 11.1 11.1 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 18 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Jenis Keragaman Tampilan 
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analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jenis keragaman tampilan 

terhadap kenyamanan secara keseluruhan. 

Hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap jenis warna dominan 

kawasan yang diperoleh, memperlihatkan jenis warna dominan kawasan masuk 

kedalam kategori agak tidak nyaman dengan nilai mean score 3,87 dan standart deviasi 

1,173, angka tersebut berada diatas 4 sehingga bernilai negatif (-), dibawah ini 

merupakan tabel dari frekuensi masyarakat pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

 

 
Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap warna dominan 

kawasan diatas,total persebaran frekuensi sebanyak 29 responden (32,2%) memberikan 

nilai negatif (-), 39 responden (43,3%)  memberikan nilai netral, dan sebanyak 22 

responden (24,4%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dari total keseluruhan responden mayoritas masyarakat memberikan penilaian negatif 

(-) jenis warna dominan kawasan. 

Kelompok jenis warna bangunan terbagi menjadi dua, yaitu warna bangunan 

cerah dan gelap, pada lokasi studi warna dominan kawasan di dominasi oleh warna 

gelap, kelompok bangunan dengan warna gelap banyak ditemui pada bangunan-

bangunan ruko, dalam hasil kuisioner mayoritas masyarakat menilai negatif (-) 

terhadap dominan kawasan pada lokasi. 

hasil dari nilai tersebut belum dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya 

terhadap variabel terikat kenyamanan secara keseluruhan, perlu dilakukan analisis 

regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh warna dominan kawasan terhadap 

kenyamanan secara keseluruhan. 

4.5.2. Transparansi koridor jalan 

Pada sub variabel transparansi kawasan hanya terdapat satu sub variabel yang 

dinilai oleh masyarakat, yaitu keterlihatan (visibility), transparansi dalam arsitektur 

X2.2

14 15.6 15.6 15.6

15 16.7 16.7 32.2

39 43.3 43.3 75.6

15 16.7 16.7 92.2

5 5.6 5.6 97.8

2 2.2 2.2 100.0

90 100.0 100.0

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 19 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Jenis Warna Dominan Kawasan 
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merupakan interprestasi yang mengacu pada selubung bangunan, transparansi sendiri 

biasanya digunakan ke dalam penggunaan kaca dan elemen tembus cahaya sebagai 

bahan utama pada fasade bangunan yang memungkinkan pengamat atau pengguna jalan 

melihat kedalam bangunan, hal ini bertujuan untuk menyampaikan ekspresi bangunan 

sebagai objek arsitektural yang mengandung makna ataupun sebagai penarik minat 

pengamat terhadap suatu bangunan, transparansi ini berpengaruh terhadap kesan ruang 

yang diberikan, bukaan-bukaan pada ruang koridor dapat menciptakan kesan luas dan 

tanpa batas, berbeda dengan bentuk bangunan yang tertutup akan memberikan kesan 

sempit terhadap ruang koridor. 

Untuk mengetahui nilai pada sub variabel keterlihatan, sama seperti 

sebelumnya, pertanyaan yang terdapat pada kuisioner memiliki nilai dari terendah yaitu 

1 dan tertinggi 7, dari tiap nilai memiliki penafsiran sendiri-sendiri, nilai dari tiap 

pertanyaan tersebut kemudian dirata-rata sehingga mendapat kan mean score, mean 

score dengan niali < 4 bernilai negatf (-) dan jika mean score > 4 maka bernilai (+), 

Hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap keterlihatan (visibility) kawasan 

yang diperoleh, memperlihatkan keterlihatan (visibility) kawasan masuk kedalam 

kategori agak tidak nyaman dengan nilai mean score 3,87 dan standart deviasi 1,163, 

angka tersebut berada dibawah 4 sehingga bernilai negatif (-), dibawah ini merupakan 

tabel dari frekuensi masyarakat pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

 

 
Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap keterlihatan (visibility) 

diatas, total persebaran frekuensi sebanyak 33 responden (36,7%) memberikan nilai 

negatif (-), 33 responden (36,7%)  memberikan nilai netral, dan sebanyak 24 responden 

(26,6%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat disimpulkan bahwa dari total 

keseluruhan responden mayoritas masyarakat memberikan penilaian negatif (-) 

terhadap keterlihatan (visibility). 

X2.3

1 1.1 1.1 1.1

10 11.1 11.1 12.2

22 24.4 24.4 36.7

33 36.7 36.7 73.3

15 16.7 16.7 90.0

9 10.0 10.0 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 20 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Keterlihatan (visibility) 
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Dalam sub variabel keterlihatan (visibility) berhubungan dengan transparansi 

pada koridor jalan, dimana transparansi mengacu pada sejauh mana orang dapat melihat 

atau merasakan apa yang ada di luar tepi jalan dan, lebih khusus, sejauh mana orang 

dapat melihat atau merasakan aktivitas manusia di luar tepi jalan. elemen fisik yang 

mempengaruhi transparansi termasuk dinding, jendela, pintu, pagar, lansekap dan 

bukaan ke dalam, pada kondisi bentuk bukaan didominasi dengan jendela dan kaca, 

akan tetapi banyak ditemui pada bangunan-bangunan menggunakan pagar sebagai 

pembatas agar tidak seluruhnya kondisi yang ada di dalam bangunan dapat terlihat dari 

luar, dengan kondisi tersebut masyarakat menilai negatif terhadap sub variabel 

keterlihatan (visibility) 

Hasil dari nilai tersebut belum dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya 

terhadap variabel terikat kenyamanan secara keseluruhan, perlu dilakukan analisis 

regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keterlihatan (visibility) terhadap 

kenyamanan secara keseluruhan. 

4.5.3. Pola dasar lingkungan (Enclosure) 

Menurut Ewing, dkk (2013) pola dasar lingkungan (enclosure) merupakan suatu 

derajat keterlingkupan di mana suatu ruang jalan dan ruang publik lainnya divisualkan 

sebagai bangunan, dinding-dinding, pepohonan, dan unsur-unsur vertikal lainnya, 

selain itu pola dasar lingkungan adalah suatu aspek kualitas ruang sebagai pola dasar 

dimana tinggi dari ruang itu dan diantara kedua itu terdapat kualitas ruang, dimana hal 

ini terkait dengan jarak dan tinggi suatu objek yang diamati oleh pengamat. Terdapat 

dua sub variabel pengamatan pada sub variabel ini, yaitu proporsi dinding jalan dan 

proporsi jarak pandang. Dari hasil yang telah diperoleh, melalu penyebaran kuisoner 

kepada responden, Hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap proporsi 

dinding jalan yang diperoleh, memperlihatkan proporsi dinding jalan masuk kedalam 

kategori agak tidak nyaman dengan nilai mean score 3,90 dan standart deviasi 1,190, 

angka tersebut berada dibawah 4 sehingga bernilai negatif (-), dibawah ini merupakan 

tabel dari frekuensi masyarakat pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 
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Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap proporsi dinding jalan 

diatas,total persebaran frekuensi sebanyak 27 responden (30%) memberikan nilai 

negatif (-), 42 responden (46,7%)  memberikan nilai netral, dan sebanyak 21 responden 

(23,3%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat disimpulkan bahwa dari total 

keseluruhan responden mayoritas masyarakat memberikan penilaian netral (±) terhadap 

proporsi dinding jalan. 

Pada sub variabel proporsi dinding jalan berhubungan dengan kondisi 

lingkungan yang ada, susunan ketinggian bangunan pada lokasi berkisar antara 7 

hingga 15 meter, kondisi proporsi dinding jalan tidak hanya dilihat dari segi ketinggian 

bangunan saja, elemen pembentuk dinding jalan lainnya seperti vegetasi maupun 

perabot jalan juga turut mempengaruhi terhadap kondisi tersebut. 

Hasil dari nilai tersebut belum dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya 

terhadap variabel terikat kenyamanan secara keseluruhan, perlu dilakukan analisis 

regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh proporsi dinding jalan terhadap 

kenyamanan secara keseluruhan. 

Hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap proporsi jarak pandang 

yang diperoleh, memperlihatkan proporsi jarak pandang masuk kedalam kategori agak 

nyaman dengan nilai mean score 4,04 dan standart deviasi 1,244, angka tersebut berada 

diangka 4 sehingga bernilai netral (±), dibawah ini merupakan tabel dari frekuensi 

masyarakat pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

 

 

 

 

 

X2.5

2 2.2 2.2 2.2

10 11.1 11.1 13.3

15 16.7 16.7 30.0

42 46.7 46.7 76.7

10 11.1 11.1 87.8

11 12.2 12.2 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 21 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Proporsi Dinding Jalan 
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Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap proporsi jarak pandang 

diatas,total persebaran frekuensi sebanyak 31 responden (34,4%) memberikan nilai 

negatif (-), 28 responden (31,1%)  memberikan nilai netral, dan sebanyak 31 responden 

(57,7%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat disimpulkan bahwa dari total 

keseluruhan responden mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif (+) dan 

negatif (-) sehingga hasil yang didapatkan netral (±) terhadap proporsi jarak pandang. 

Proporsi jarak pandang berhubungan dengan jarak (D) dan ketinggian bangunan 

(H) yang diamati oleh masyarakat, pada analisis karakteristik fisik, perbandingan antara 

D/H diperoleh kesan yang ditimbulkan adalah jauh dan sukar dirasakan antara 

keterkaitan bangunan dengan bangunan lainnya maupun hubungan dengan pengamat. 

Pada kondisi tersebut masyarakat menilai netral terhadap kondisi yang ada. 

Hasil dari nilai tersebut belum dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya 

terhadap variabel terikat kenyamanan secara keseluruhan, perlu dilakukan analisis 

regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh proporsi jarak pandang terhadap 

kenyamanan secara keseluruhan. 

4.5.4. Kesan lingkungan (imageability) 

Ewing,dkk (2013) mengatakan bahwa imageability merupakan kualitas suatu 

tempat yang membuat kesan berbeda, dikenal ataupun diingat, suatu tempat akan 

memiliki tingkat imageability yang tinggi ketika elemen spesifik fisik dan penataan 

visual yang diperhatikan membangkitkan rasa dan memberi kesan yang abadi. Kesan 

lingkungan mungkin saja tidak berasal dari satu elemen saja melainkan dari berbagai 

elemen atau kombinasi dalam suatu jalan. Dalam sub variabel kesan lingkungan, 

terdapat satu sub variabel, yaitu keunikan tampilan bangunan. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh, hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap keunikan tampilan 

X2.6

1 1.1 1.1 1.1

8 8.9 8.9 10.0

22 24.4 24.4 34.4

28 31.1 31.1 65.6

18 20.0 20.0 85.6

12 13.3 13.3 98.9

1 1.1 1.1 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 22 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Proporsi Jarak Pandang 
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bangunan yang diperoleh, memperlihatkan keunikan tampilan bangunan masuk 

kedalam kategori agak tidak nyaman dengan nilai mean score 3,91 dan standart deviasi 

1,269, angka tersebut berada dibawah 4 sehingga bernilai negatif (-), dibawah ini 

merupakan tabel dari frekuensi masyarakat pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

 

 
Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap keunikan tampilan 

bangunan diatas,total persebaran frekuensi sebanyak 34 responden (37,8%) 

memberikan nilai negatif (-), 25 responden (27,8%)  memberikan nilai netral, dan 

sebanyak 31 responden (34,4%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dari total keseluruhan responden mayoritas masyarakat 

memberikan penilaian negatif (-) terhadap keunikan tampilan bangunan. 

Pada kondisi lokasi studi tidak ditemui elemen-elemen spesifik fisik yang dapat 

dijadikan sebagai pengingat akan image suatu kawasan, tampilan bangunan dinilai 

tidak memberikan suatu karakter tertentu sehingga menjadi penanda dan memberikan 

kesan bagi pengamat. Hasil dari nilai tersebut belum dapat diketahui seberapa besar 

pengaruhnya terhadap variabel terikat kenyamanan secara keseluruhan, perlu dilakukan 

analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keunikan tampilan 

bangunan terhadap kenyamanan secara keseluruhan. 

4.5.5. Skala manusia 

Skala manusia mengacu pada ukuran tekstur dan artikulasi elemen fisik yang 

sesuai dengan ukuran dan proporsi manusia. Ukuran dan proporsi tersebut sama 

pentingnya dengan kecepatan di mana manusia berjalan. Rincian bangunan, tekstur 

suatu trotoar, pepohonan di koridor jalan, dan perabot jalan merupakan elemen fisik 

yang berkontribusi terhadap aspek skala manusia. Hubungan dari bangunan atau 

proporsi dari suatu bangunan kepada porsi keberadaan manusia disebut sebagai 

hubungan skala manusia. Skala manusia juga berhubungan dengan kerumitan pola 

X2.4

2 2.2 2.2 2.2

11 12.2 12.2 14.4

21 23.3 23.3 37.8

25 27.8 27.8 65.6

21 23.3 23.3 88.9

10 11.1 11.1 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 23 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Keunikan Tampilan Bangunan 
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paving, jumlah street furniture, kedalaman kemunduran pada gedung-gedung tinggi, 

kehadiran mobil atau parkir maupun ornamen bangunan dan jarak jendela serta pintu. 

Pada sub variabel skala manusia, terdapat dua sub variabel, yaitu skala manusia dan 

bangunan sekitar dan skala manusia dan perabot jalan. Dari hasil data kuisioner yang 

telah disebar kepada responden, hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap 

skala manusia dan bangunan sekitar yang diperoleh, memperlihatkan skala manusia dan 

bangunan sekitar masuk kedalam kategori agak nyaman dengan nilai mean score 4,01 

dan standart deviasi 1,268, angka tersebut berada diangka 4 sehingga bernilai netral (±), 

dibawah ini merupakan tabel dari frekuensi masyarakat pada tiap kategori tingkat 

kenyamanan : 

 

 
Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap skala manusia dan 

bangunan sekitar diatas, total persebaran frekuensi sebanyak 28 responden (31,1%) 

memberikan nilai negatif (-), 32 responden (35,5%)  memberikan nilai netral, dan 

sebanyak 30 responden (33,3%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dari total keseluruhan responden mayoritas masyarakat 

memberikan penilaian netral (±) terhadap skala manusia dan bangunan sekitar. 

Hasil dari nilai tersebut belum dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya 

terhadap variabel terikat kenyamanan secara keseluruhan, perlu dilakukan analisis 

regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh skala manusia dan bangunan sekitar 

terhadap kenyamanan secara keseluruhan. 

Hasil data tingkat kenyamanan masyarakat terhadap skala manusia dan perabot 

jalan yang diperoleh, memperlihatkan skala manusia dan perabot jalan masuk kedalam 

kategori agak nyaman dengan nilai mean score 4,03 dan standart deviasi 1,267, angka 

tersebut berada diatas 4 sehingga bernilai netral (±), dibawah ini merupakan tabel dari 

frekuensi masyarakat pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

X2.7

2 2.2 2.2 2.2

10 11.1 11.1 13.3

16 17.8 17.8 31.1

32 35.6 35.6 66.7

17 18.9 18.9 85.6

13 14.4 14.4 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 24 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Skala Manusia dan Bangunan Sekitar 
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Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap skala manusia dan 

perabot jalan diatas,total persebaran frekuensi sebanyak 37 responden (41,1%) 

memberikan nilai negatif (-), 26 responden (28,9%)  memberikan nilai netral, dan 

sebanyak 27 responden (30%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dari total keseluruhan responden mayoritas masyarakat memberikan penilaian 

negatif (-) terhadap skala manusia dan perabot jalan. 

Hasil dari nilai tersebut belum dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya 

terhadap variabel terikat kenyamanan secara keseluruhan, perlu dilakukan analisis 

regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh skala manusia dan perabot jalan 

terhadap kenyamanan secara keseluruhan. 

4.5.6. Tanda pengarah (signage) 

Signage adalah salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas suatu kawasan 

urban, menurut Departemen PU (2014) peletakan marka, pola paving, dan papan 

informasi yaitu pada area bebas pejalan kaki atau di luar area sirkulasi pejalan kaki 

Lokasi peletakan berdasarkan atas kebutuhan. Material yang di gunakan adalah materal 

dengan tingkat durabiliti yang tinggi dan tidak memberikan efek silau. Signage atau 

tanda pengarah pada area komersial menurut Central Long Beach Design Guideline 

(2006) merupakan tanda-tanda yang dapat memiliki efek dramatis baik ataupun buruk 

kepada potensi persepsi pelanggan atau klien yang melihatnya. Tanda 

pengarah akan memberikan pengenalan awal kepada pembaca untuk melihat karakter 

dan kualitas bisnis yang di tampilkan. Penataan tanda pengarah yang konsisten 

memberikan kontinuitas dalam suatu area distrik perbelanjaan dan meningkatkan 

pembacaan individu terhadap tanda- tanda tersebut tanda-tanda. Pada sub variabel tanda 

X2.8

2 2.2 2.2 2.2

8 8.9 8.9 11.1

19 21.1 21.1 32.2

31 34.4 34.4 66.7

17 18.9 18.9 85.6

12 13.3 13.3 98.9

1 1.1 1.1 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 25 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Skala Manusia dan Perabot Jalan 
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pengarah, terdapat satu sub variabel penilaian, yaitu keterlihatan signage, hasil data 

tingkat kenyamanan masyarakat terhadap keterlihatan signage yang diperoleh, 

memperlihatkan keterlihatan signage masuk kedalam kategori agak tidak nyaman 

dengan nilai mean score 3,90 dan standart deviasi 1,407, angka tersebut berada dibawah 

4 sehingga bernilai negatif (-), dibawah ini merupakan tabel dari frekuensi masyarakat 

pada tiap kategori tingkat kenyamanan : 

 

 
Berdasarkan tabel hasil preferensi masyarakat terhadap keterlihatan signage 

diatas,total persebaran frekuensi sebanyak 37 responden (41,1%) memberikan nilai 

negatif (-), 26 responden (28,9%)  memberikan nilai netral, dan sebanyak 27 responden 

(30%) memberikan nilai positif (+) sehingga dapat disimpulkan bahwa dari total 

keseluruhan responden mayoritas masyarakat memberikan penilaian negatif (-) 

terhadap keterlihatan signage. 

Keterlihatan signage pada lokasi studi dirasa belum dapat terlihat dengan jelas, 

keterlihatan tersebut terkait dengan aturan perletakan maupun kondisi elemen lainnya 

yang dapat mempengaruhi keterlihatan signage. Hasil dari nilai tersebut belum dapat 

diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel terikat kenyamanan secara 

keseluruhan, perlu dilakukan analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh keterlihatan signage terhadap kenyamanan secara keseluruhan. 

4.6. Evaluasi Hasil Kenyamanan Visual dan Spasial 

4.6.1. Tingkat kenyamanan visual dan spasial ruang pejalan kaki 

Untuk mengetahui tingkat kenyamanan spasial dan visual yang dirasakan oleh 

pejalan kaki, peneliti menggunakan kuisioner untuk mengetahui pendapat masyarakat 

terhadap tingkat kenyamanan yang dirasakan secara langsung pada koridor ini, evaluasi 

ini merupakan hasil dari kuisioner yang telah diberikan kepada 90 responden di 

X2.9

2 2.2 2.2 2.2

13 14.4 14.4 16.7

22 24.4 24.4 41.1

26 28.9 28.9 70.0

11 12.2 12.2 82.2

14 15.6 15.6 97.8

2 2.2 2.2 100.0

90 100.0 100.0

1

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tabel 4. 26 Hasil Preferensi Masyarakat Terhadap Keterlihatan Signage 
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sepanjang koridor Jl. MT Haryono,  pada tabel dibawah merupakan daftar dari mean 

dan standar deviasi hasil kuisioner mengenai kenyaman spasial dan visual. Hasil ini 

digunakan untuk mengetahui kategori tingkat kenyamanan yang dirasakan. Setiap mean 

score memiliki penafsiran berbeda-beda tergantung kategori yang didapatkan. Kategori 

tingkat kenyamanan visual maupun spasial dibagi menjadi 7 kategori, yaitu : (1) sangat 

tidak nyaman, (2) tidak nyaman, (3) agak tidak nyaman, (4) netral, (5) agak nyaman, 

(6) nyaman, (7) sangat nyaman, dari ketujuh kategori tersebut jika mean score berada 

dibawah 4 maka memiliki makna negatif yaitu jawaban dari rata-rata responden tidak 

nyaman, sebaliknya jika nilai mean score berada diatas 4  maka memiliki makna positif 

dimana jawaban dari rata-rata responden merasa nyaman. 

 Dari hasil mean score variabel kenyamanan spasial ruang pejalan kaki, terdapat 

12 sub variabel, dengan rincian 9 sub variabel memiliki mean score dibawah 4 dengan 

nilai negati (-), dan 3 sub variabel memiliki mean score diatas 4 memiliki nilai positif 

(+), 9 sub variabel tersebut adalah fungsi trotoar memiliki nilai mean 3,61, posisi trotoar 

memiliki nilai mean 3,61, dimensi trotoar memiliki nilai mean 3,31, material trotoar 

memiliki nilai mean 3,58, kemenerusan trotoar memiliki nilai mean 3,89, lebar sepadan 

bangunan memiliki nilai mean 3,48, kesegarisan kemunduran bangunan memiliki nilai 

mean 3,48, posisi perabot jalan memiliki nilai mean 3,41, jenis perabot jalan memiliki 

nilai mean 3,70, selain itu 3 sub variabel yang memiliki nilai (+) adalah jenis vegetasi 

memiliki nilai mean 4,52, fungsi vegetasi memiliki nilai mean 4,83, posisi vegetasi 

memiliki nilai mean 4,47. 

 

 

No Sub variabel Mean St.Deviasi Kriteria 

1. Fungsi trotoar untuk berjalan kaki 3.61 1.727 Negatif (-) 

2. Posisi trotoar 3.61 1.694 Negatif (-) 

3. Dimensi trotoar 3.31 1.533 Negatif (-) 

4. Material trotoar 3.58 1.529 Negatif (-) 

5. Kemenerusan 3.89 1.814 Negatif (-) 

6. Lebar sempadan bangunan 3.48 1.351 Negatif (-) 

7. Kesegarisan kemunduran bangunan 3.48 1.384 Negatif (-) 

8. Posisi perabot jalan 3.41 1.340 Negatif (-) 

9. Jenis perabot jalan 3.70 1.345 Negatif (-) 

10. Jenis vegetasi 4.52 1.560 Positif (+) 

11. Fungsi vegetasi 4.83 1.609 Positif (+) 

12. Posisi vegetasi 4.47 1.623 Positif (+) 

 Grand Mean 3.82 Negatif (-) 

 

Tabel 4. 27 Hasil Mean Score dan Standart Deviasi Variabel Kenyamanan Spasial 
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Hasil dari tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata yang diperoleh dari 

keseluruhan sub variabel pada variabel kenyamanan spasial memperoleh skor 3,82 

yang artinya bernilai negatif (-), sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam 

terhadap tiap sub variabel guna meningkatkan tingkat kenyamanan spasial bagi 

pengguna jalan di koridor MT Haryono, akan tetapi hasil dari mean score variabel 

kenyamanan spasial belum dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap 

keseluruhan kenyamanan secara umum, sehingga perlu menggunakan analisis regresi 

untuk mengetahui pengaruh dari variabel tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel diatas merupakan hasil dari pengolahan software SPSS, yang menunjukan 

mean score dan standart deviasi dari tiap sub variabel pada variabel kenyamanan 

spasial. Hasil tersebut diperoleh dari tiap sub variabel data yang dimasukan valid dan 

tidak ada data yang missing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statis tics

90 90 90 90 90 90

0 0 0 0 0 0

3.61 3.61 3.31 3.58 3.89 3.48

1.727 1.694 1.533 1.529 1.814 1.351

Valid

Missing

N

Mean

Std. Dev iation

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6

Statis tics

90 90 90 90 90 90

0 0 0 0 0 0

3.48 3.41 3.70 4.52 4.83 4.47

1.384 1.340 1.345 1.560 1.609 1.623

Valid

Missing

N

Mean

Std. Deviation

X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12

Tabel 4. 28 Hasil Mean Score Variabel Kenyamanan Spasial 
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Variabel kedua dalam penelitian ini adalah kenyamanan visual ruang pejalan 

kaki, variabel terbagi menjadi 9 sub variabel yaitu : (1) Jenis keragamanan tampilan, 

(2) warna dominan kawasan, (3) Transparansi koridor jalan, (4) keunikan tampilan 

bangunan, (5) proporsi dinding jalan, (6) proporsi jarak pandang, (7) skala manusia dan 

bangunan sekitar, (8) skala manusia dan perabot jalan, (9) keterlihatan signage. 

kuisoner yang telah disebarkan kepada 90 responden berisi 9 pertanyaan dimana tiap 

pertanyaan memiliki sub variabel masing-masing, dan responden mengisi kategori yang 

sesuai dengan kondisi yang ia rasakan di lokasi, hasil kusioner tersebut nantinya akan 

dicari mean score untuk mengetahui kategori dari tiap sub variabel dan rata-rata 

keseluruhannya.  

 

No Sub variabel Mean St.Deviasi Kriteria 

1. Jenis keragaman tampilan 3.92 1.256 Negatif (-) 

2. Warna dominan kawasan 3.87 1.173 Negatif (-) 

3. Transparansi koridor jalan 3.87 1.163 Negatif (-) 

4. Keunikan tampilan bangunan 3.91 1.269 Negatif (-) 

5. Proporsi dinding jalan 3.90 1.190 Negatif (-) 

6. Proporsi jarak pandang 4.04 1.244 Netral (±) 

7. Skala manusia dan bangunan sekitar 4.01 1.268 Netral (±) 

8. Skala manusia dan perabot jalan 4.03 1.267 Netral (±) 

9. Keterlihatan signage 3.90 1.407 Negatif (-) 

 Grand Mean 3.94 Negatif (-) 

 

 

Diagram 4. 11 Hasil Mean Score Variabel Kenyamanan Spasial 

Tabel 4. 29 Hasil Mean Score dan Standart Deviasi Variabel Kenyamanan visual 
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Tabel diatas merupakan hasil dari pengolahan software SPSS, yang menunjukan 

mean score dan standart deviasi dari tiap sub variabel pada variabel kenyamanan 

spasial. Hasil tersebut diperoleh dari tiap sub variabel data yang dimasukan valid dan 

tidak ada data yang missing. Dari hasil mean score variabel kenyamanan visual ruang 

pejalan kaki, terdapat  sub variabel 9 sub variabel, dengan rincian 6 sub variabel 

memiliki mean score dibawah 4 dengan nilai negati (-), dan 3 sub variabel memiliki 

mean score diatas 4 memiliki nilai positif (+), 6 sub variabel tersebut adalah jenis 

keragaman tampilan memiliki nilai mean 3,92, warna dominan kawasan memiliki nilai 

mean 3,87, transparansi koridor jalan memiliki nilai mean 3,87, keunikan tampilan 

bangunan memiliki nilai mean 3,91, proporsi dinding jalan memiliki nilai mean 3,90, 

dan keterlihatan signage memiliki nilai mean sebesar 3,90, selain itu 3 sub variabel 

yang memiliki nilai (+) adalah proporsi jarak pandang memiliki nilai mean 4,04, skala 

manusia dan bangunan sekitar memiliki nilai mean 4,01,  dan skala manusia dan perabot 

jalan memiliki nilai mean 4,03. 

Berdasarkan hasil tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa grand mean 

yang didapatkan sebesar 3,94, yang memiliki nilai negatif (-), sehingga perlu adanya 

kajian dan strategi untuk meningkatkan kenyamanan visual pada koridor Jl. MT 

Haryono yang dapat dilakukan melalui peningkatan dari tiap-tiap sub variabel pada 

penelitian ini. berbeda dengan variabel kenyamanan spasial, variabel kenyamanan 

visual memiliki nilai grand mean sedikit lebih tinggi, sama halnya dengan variabel 

sebelumnya, variabel kenyamanan visual ruang pejalan kaki belum dapat diketahui 

besar pengaruhnya terhadap variabel kenyamanan secara keseluruhan sehingga 

diperlukan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut terhadap 

variabel kenyamanan secara keseluruhan. 

 

 

 

Statis tics

90 90 90 90 90 90 90 90 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.92 3.87 3.87 3.91 3.90 4.04 4.01 4.03 3.90

1.256 1.173 1.163 1.269 1.190 1.244 1.268 1.267 1.407

Valid

Missing

N

Mean

Std. Deviation

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9

Tabel 4. 30 Hasil Mean Score Variabel Kenyamanan Visual 
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Setelah diberikan beberapa pertanyaan terhadap responden, peneliti melakukan 

survey terhadap fasilitas yang dibutuhkan oleh pejalan kaki, fasilitas-fasilitas ini yaitu 

shelter, ramp, railing, bollard, tempat duduk, zebra cross, fasilitas difabel, tempat 

sampah, signage (rambu-rambu), pemberhentian bus, vegetasi, jalur kesehatan, dan 

papan informasi bagi pengunjung, dari hasil yang didapatkan terhadap 90 responden, 

sebanyak 54 (60%) responden memilih fasilitas tempat duduk sebagai fasilitas yang 

paling dibutuhkan, selanjutnya 53 (58,88%) responden memilih fasilitas difabel, 45 

(50%) responden memilih jalur kesehatan (health track), selain itu untuk hasil terendah 

sebanyak 15 responden memilih railing sebagai fasilitas yang dibutuhkan pada koridor. 

Hasil dari jawaban responden akan kebutuhan fasilitas pendukung dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan khususnya dalam penyediaan fasilitas tersebut. 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Diagram 4. 12 Hasil Mean Score Variabel Kenyamanan Spasial 
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No. Jenis Fasilitas 

Tambahan 

N Jumlah Persentase Dari 

Keseluruhan Pemilih 

1. Shelter 90 26 28,88% 

2. Ramp 90 18 20% 

3. Railing 90 15 16,66% 

4. Bollard 90 39 43,33% 

5. Outdoor Sitting 90 54 60% 

6. Zebra Cross 90 32 35,55% 

7. Difable Facility 90 53 58,88% 

8. Trash Can 90 19 21,11% 

9. Signage 90 44 48,88% 

10. Bus Stop 90 37 41.11% 

11. Vegetation 90 25 27,77% 

12. Health Track 90 45 50% 

13. Tourist Signboard 90 34 37,77% 

 

4.6.2. Tingkat kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum 

Tingkat kenyamana ruang pejalan kaki secara umum merupakan variabel terikat pada 

penelitian ini, hasil dari variabel ini akan dilakukan uji regresi untuk mengetahui pengaruh 

kedua variabel dependen (bebas) terhadap variabel independen (terikat) tersebut. Sebelum 

melakukan analisis regresi, peneliti mencari rata-rata (mean score) dari variabel kenyaman 

ruang pejalan kaki secara umum, dari hasil tersebut diperoleh bahwa mean score memiliki nilai 

3,68 dari 90 responden yang seluruhnya valid, dengan standart deviasi 1.364. 

 

 

 

 

Tabel 4. 31 Persentase kebutuhan jenis fasilitas tambahan 
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Berdasarkan hasil tabel diatas, untuk variabel kenyamanan spasial dan visual ruang 

pejalan kaki secara keseluruhan, memiliki nilai 3,68 dimana nilai ini berada di bawah 4 dengan 

nilai (-), dengan kata lain hasil ini masuk kedalam agak tidak nyaman. Dari keseluruhan 

variabel, baik itu variabel dependen (bebas) yaitu, kenyamanan spasial, dan variabel 

kenyamanan visual ,maupun variabel independen (terikat), yaitu variabel kenyamanan ruang 

pejalan kaki secara keseluruhan, menunjukan nilai skor masing-masing dibawah 4 dan bernilai 

(-), hasil ini dapat disimpulkan bahwa, tingkat kenyamanan pada koridor Jl. MT Haryono perlu 

ditingkatkan, hasil dari evaluasi ditiap variabel maupun sub variabel dapat digunakan sebagai 

pertimbangan untuk pengembangan jangka pendek maupun panjang, peningkatan dapat 

dilakukan pada beberapa sub variabel yang memiliki potensi cukup besar dalam mempengaruhi 

tingkat kenyamanan pada lokasi penelitian ataupun peningkatan secara keseluruhan pada tiap 

sub variabel yang ada. 

4.6.3. Uji validitas dan realibilitas variabel kenyamanan visual dan spasial 

Semua hasil dari kedua variabel tersebut, yaitu kenyamanan visual dan kenyamanan 

spasial belum dapat dikatan valid, hasil penelitian dapat dinyatakan valid bila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang 

diteliti, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya sebuah kuisioner. Suatu 

kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Teknik pengujian untuk uji validitas adalah 

menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson), analisis ini dengan cara 

mengkorelasikan masing-masing skor item dengn skor total, skor total adalah penjumlahan dari 

keseluruhan item.Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan 

nilai r hitung hasil analisis (pearson correlation) dengan r tabel (dengan n = 90 didapatkan r 

tabel = 0,205). Apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel atau apabila nilai signifikan 

(sig) yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dapat dinyatakan pertanyaan tersebut 

valid dan apabila sebaliknya dinyatakan tidak valid. Uji validitas dilakukan terhadap tiap sub 

Statis tics

kenyataman ruang dan spasial scr umum

90

0

3.68

1.364

Valid

Missing

N

Mean

Std. Dev iation

Tabel 4. 32 Hasil Mean Score pada Variabel Kenyamanan Secara Keseluruhan 
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variabel dari variabel kenyamanan spasial dan kenyamanan visual ruang pejalan kaki, berikut 

adalah tabel hasil pengujian validitas variabel kenyamanan spasial : 

 

 

No Item Nilai r r tabel Sig Keterangan 

1 0.699 0.205 0.000 Valid 

2 0.743 0.205 0.000 Valid 

3 0.753 0.205 0.000 Valid 

4 0.759 0.205 0.000 Valid 

5 0.567 0.205 0.000 Valid 

6 0.646 0.205 0.000 Valid 

7 0.549 0.205 0.000 Valid 

8 0.660 0.205 0.000 Valid 

9 0.721 0.205 0.000 Valid 

10 0.775 0.205 0.000 Valid 

11 0.695 0.205 0.000 Valid 

12 0.693 0.205 0.000 Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations

1 .800** .725** .631** .295** .495** .699**

.000 .000 .000 .005 .000 .000

90 90 90 90 90 90 90

.800** 1 .752** .639** .264* .411** .743**

.000 .000 .000 .012 .000 .000

90 90 90 90 90 90 90

.725** .752** 1 .713** .364** .529** .753**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90 90

.631** .639** .713** 1 .445** .512** .759**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90 90

.295** .264* .364** .445** 1 .343** .567**

.005 .012 .000 .000 .001 .000

90 90 90 90 90 90 90

.495** .411** .529** .512** .343** 1 .646**

.000 .000 .000 .000 .001 .000

90 90 90 90 90 90 90

.699** .743** .753** .759** .567** .646** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90 90

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1.5

X1.6

spatial comfort

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6

spatial

comfort

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

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Tabel 4. 33 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kenyamanan Spasial 

Tabel 4. 34 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kenyamanan Spasial Melalui Pengolahan SPSS 
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Dari hasil uji validitas terhadap variabel kenyamanan spasial, didapatkan bahwa 

keseluruhan sub variabel dinyatakan valid, (1) fungsi trotoar memiliki nila r hitung 0,699, (2) 

posisi trotoar memiliki nilai r hitung 0,743, (3) dimensi trotoar memiliki nilai r hitung 0,753, 

(4)material trotoar memiliki nilai r hitung sebesar 0,759, (5) kemenerusan memiliki nilai r 

hitung 0,567, (6)lebar sempadan bangunan memiliki nilai r hitung 0,646, (7) kesegarisan 

kemunduran bangunan memiliki nilai r hitung sebesar 0,549, (8) posisi perabot jalan memiliki 

nila r hitung sebesar 0,660, (9) jenis perabot jalan memiliki nilai r hitung 0,721, (10) jenis 

vegetasi memiliki nilai r hitung sebesar 0,775, (11) fungsi vegetasi memiliki nilai r hitung 

0,695, dan (12) posisi vegetasi memiliki nilai r hitung sebesar 0,693, jika dilihat nilai r hitung 

dari tiap instrumen memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai r tabel, dan memiliki 

nilai sig lebih kecil dari 0,05 (5%) 

 

No Item Nilai r r tabel Sig Keterangan 

1 0.754 0.205 0.000 Valid 

2 0.723 0.205 0.000 Valid 

3 0.733 0.205 0.000 Valid 

4 0.810 0.205 0.000 Valid 

5 0.801 0.205 0.000 Valid 

6 0.795 0.205 0.000 Valid 

7 0.771 0.205 0.000 Valid 

8 0.694 0.205 0.000 Valid 

9 0.685 0.205 0.000 Valid 

Correlations

1 .602** .446** .357** .218* .300** .549**

.000 .000 .001 .039 .004 .000

90 90 90 90 90 90 90

.602** 1 .668** .563** .407** .407** .660**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90 90

.446** .668** 1 .611** .511** .533** .721**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90 90

.357** .563** .611** 1 .787** .813** .775**

.001 .000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90 90

.218* .407** .511** .787** 1 .761** .695**

.039 .000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90 90

.300** .407** .533** .813** .761** 1 .693**

.004 .000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90 90

.549** .660** .721** .775** .695** .693** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90 90

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X1.7

X1.8

X1.9

X1.10

X1.11

X1.12

spatial comfort

X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12

spatial

comfort

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

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Tabel 4. 35 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kenyamanan Spasial Melalui Pengolahan SPSS 

Tabel 4. 36 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kenyamanan Visual 
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Dari hasil uji validitas terhadap variabel kenyamanan visual, didapatkan bahwa 

keseluruhan sub variabel dinyatakan valid, (1) Jenis keragaman tampilan memiliki nila r hitung 

0,754, (2) Warna dominan kawasan memiliki nilai r hitung 0,723, (3) Transparansi koridor 

jalan memiliki nilai r hitung 0,733, (4) keunikan tampilan bangunan memiliki nilai r hitung 

sebesar 0,810, (5) Proporsi dinding jalan memiliki nilai r hitung 0,801, (6) Proporsi jarak 

pandang memiliki nilai r hitung 0,795, (7) Skala manusia dan bangunan sekitar bangunan 

Correlations

1 .687** .646** .665** .521** .754**

.000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90

.687** 1 .588** .649** .546** .723**

.000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90

.646** .588** 1 .669** .469** .733**

.000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90

.665** .649** .669** 1 .626** .810**

.000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90

.521** .546** .469** .626** 1 .801**

.000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90

.754** .723** .733** .810** .801** 1

.000 .000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90 90

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

X2.5

visual comfort

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 visual comfort

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

Correlations

1 .669** .476** .510** .795**

.000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90

.669** 1 .580** .536** .771**

.000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90

.476** .580** 1 .651** .694**

.000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90

.510** .536** .651** 1 .685**

.000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90

.795** .771** .694** .685** 1

.000 .000 .000 .000

90 90 90 90 90

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X2.6

X2.7

X2.8

X2.9

visual comfort

X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 visual comfort

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

Tabel 4. 37 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kenyamanan Visual Melalui Pengolahan SPSS 
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memiliki nilai r hitung sebesar 0,771, (8) Skala manusia dan perabot jalan memiliki nila r 

hitung sebesar 0,694, (9) Keterlihatan signage memiliki nilai r hitung 0,685, jika dilihat nilai r 

hitung dari tiap instrumen memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai r tabel, dan 

memiliki nilai sig lebih kecil dari 0,05 (5%). 

Selain uji validitas, variabel kenyamanan spasial dan kenyamanan visual dilakukan uji 

realibilitas, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui instrumen yang digunakan dalam 

penelitian untuk memperoleh infromasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan. Realibiltas 

menunjukan sejauhmana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil 

pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan., 

bila suatu alat pengukur dipakai dua kali – untuk mengukur gejala yang sama dan ahsil 

pengukuran yang diperoleh relative konsisten, maka alat pengukuran tersebut reliable, dengan 

kata lain realibilitas menunjukan konsistensi di dalam pengukur gejala yang sama. Pada tabel 

di bawah ini merupakan hasil dari pengujian realibilitas pada kedua variabel : 

 

No. Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

1. X1 0.897 Reliabel  

2. X2 0.903 Reliabel 

 

Dari hasil uji reliabilitas seperti yang tercantum pada tabel di atas maka nilai alpha 

cronbach pada variabel kenyamanan spasial sebesar 0.897 dan variabel kenyamanan visual 

sebesar 0.903, dalam aspek uji realibilitas nilai alpha > 0.90 maka realibilitas sempurna, jika 

nilai alpha 0.70 – 0.90 maka realibitas tinggi, nilai alpha antara 0.50 – 0.70 makan realibilitas 

moderat, dan jika nilai alpha <0,50 makan realibilitas dikatakan rendah, pada hasil yang 

diperoleh variabel kenyamanan spasial memiliki tingkat realibilitas tinggi dengan nilai 

alphantara 0,70 – 0,90, sedangkan realibilitas untuk kenyamanan visual memiliki nilai >0,90 

maka realibilitas sempurna. 

4.7. Pengaruh Sub variabel Kenyamanan Spasial Terhadap Kenyamanan Ruang 

Pejalan Kaki Secara Umum 

Pada pembahasan pada sub bab ini, akan membahas tentang pengaruh dari tiap sub 

variabel pembahasan terhadap kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum, pada pembahasan 

ini akan mendapatkan persentase seberapa besar pengaruh dari tiap sub variabel  terhadap 

Tabel 4. 38 Hasil Pengujian Realibilitas Variabel X1 dan X2 
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variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum (variabel dependen) sehingga dapat 

diketahui variabel mana yang memiliki pengaruh paling tinggi pada penelitian. Hasil tersebut 

akan diurutkan berdasarkan seberapa besar pengaruhnya dan diurutkan berdasarkan skala 

prioritas untuk pengembangan koridor Jalan MT Haryono kedepannya. 

  Analisis ini menggunakan analisis regresi untuk memprediksi variabel hasil dari 

beberapa variabel independen. Nilai R merupakan koefisien korelasi menjelaskan kekuatan 

hubungan linear dan hubungan dua variabel acak berkisar antara +1 s/d -1, jika nila R positif, 

maka kedua variabel memiliki hubungan searah yang artinya jika nilai variabel X tinggi maka 

nilai variabel Y tinggi pula begitupun sebaliknya jika nilai R negatif maka kedua variable 

memiliki hubungan terbalik. Kriteria kekuatan hubungan nila R adalah sebagai berikut : (1) 

Nilai 0 tidak ada korelasi, (2) 0 – 0,25 korelasi sangat lemah, (3) 0,25 – 0,5 korelasi cukup, (4) 

0,5 – 0,75 korelasi kuat (5) 0,75 – 0,99 korelasi sangat kuat (6) 1 korelasi sempurna. Nilai R 

Square diartikan dalam bentuk persen yang menjelaskan pengaruh sub variabel terhadap 

variabel terikat (dependen) dan lainnya menjelaskan pengaruh dari indikatoe lainnya.  

Nilai statistik F atau uji simultan menunjukan apakah semua variabel independet atau 

bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen/terikat. Nilai B menjelaskan gradien garis dari regresi dan seberapa besar 

hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikatnya (independen). Jika nilai 

sig. <0,05 pada tabel SPSS maka variabel bebas tersebut dapat digunakan untuk memprediksi 

analisis tersebut. ANOVA merupakan jenis analisis statistik untuk menguji perbedaan rata-rata 

tiga kelompok atau lebih dengan membandingkan varians (uji f) sehingga mengetahui 

signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel satu dengan yang lain, memudahkan 

analisis atas beberapa kelompok sampel dengan resiko kesalahan kecil, dan memiliki 

keterkaitan dengan analisis regresi. 

4.7.1. Fungsi ruang trotoar 

Pada tabel analisis regresi fungsi ruang pejalan kaki dibawah dengan metode enter 

menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,494 maka menunjukan korelasi 

positif dan memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,279, 

angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat 

sebesar 27,9 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel fungsi ruang trotoar untuk 

berjalan kaki terhadap variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 27,9%. 
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Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 34.028 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu fungsi ruang pejalan kaki. Dari hasil 

tersebut didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian fungsi ruang 

pejalan kaki memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang 

mempengaruhi kenyamanan ruang pejalan kaki secar umum. 

 

 
Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 2.171 dan nilai B dimensi trotoar sebesar 0,417. Nilai pada koefisien 

B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai perubahan 

rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan bertambah 

apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila hasil nilai 

tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub variabel 

fungsi trotoar untuk berjalan kaki (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara 

keseluruhan (Y) dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan 

variabel terikatnya, pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan 

pengembangan pada koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan sebesar 27,9 % , maka sub variabel ini 

dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

Model Summary

.528a .279 .271 1.165

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Fungsi trotoar untuk berjalan

kaki

a. 

ANOVAb

46.194 1 46.194 34.028 .000a

119.461 88 1.358

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Fungsi trotoar untuk berjalan kakia. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 39 Hasil uji determinasi fungsi trotoar 

Tabel 4. 40 Hasil uji F fungsi trotoar 
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4.7.2. Posisi trotoar 

Pada tabel analisis regresi posisi trotoar dibawah dengan metode enter menjelaskan 

hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,606 maka menunjukan korelasi positif dan 

memiliki korelasi yang kuat. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,368, angka tersebut 

menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat sebesar 36,8 % dan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel posisi trotoar terhadap variabel kenyamanan 

secara keseluruhan sebesar 36,8%. 

 

 
Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 51.172 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu posisi trotoar. Dari hasil tersebut 

didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian posisi trotoar memiliki 

hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang mempengaruhi kenyamanan 

ruang pejalan kaki secar umum. 

 

 
Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 1.914 dan nilai B dimensi trotoar sebesar 0,488. Nilai pada koefisien 

B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai perubahan 

rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan bertambah 

apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila hasil nilai 

tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub variabel 

Mode l Summary

.606a .368 .361 1.091

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Posisi trotoara. 

ANOVAb

60.910 1 60.910 51.172 .000a

104.746 88 1.190

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Posisi trotoara. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 41 Hasil uji determinasi posisi 

trotoar 

Tabel 4. 42 Hasil uji F posisi trotoar 
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posisi trotoar (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan (Y) dan 

memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan variabel terikatnya, 

pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan pengembangan pada 

koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan 

kaki secara keseluruhan sebesar 36,8 % , maka sub variabel ini dapat menjadi prioritas untuk 

meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

4.7.3. Dimensi trotoar 

Pada tabel analisis regresi dimensi trotoar dibawah dengan metode enter menjelaskan 

hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,494 maka menunjukan korelasi positif dan 

memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,244, angka 

tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat sebesar 

24,4 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel dimensi trotoar terhadap variabel kenyamanan 

secara keseluruhan sebesar 24,4%. 

 

 
Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 28.441 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu dimensi trotoar. Dari hasil tersebut 

didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian dimensi trotoar 

memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang mempengaruhi 

kenyamanan ruang pejalan kaki secar umum. 

 

 

 

 

 

 

 

Mode l Summary

.494a .244 .236 1.193

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Dimensi trotoara. 

Tabel 4. 43 Hasil uji determinasi dimensi trotoar 
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Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 2.222 dan nilai B dimensi trotoar sebesar 0,440. Nilai pada koefisien 

B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai perubahan 

rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan bertambah 

apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila hasil nilai 

tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub variabel 

dimensi trotoar (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan (Y) 

dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan variabel terikatnya, 

pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan pengembangan pada 

koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan 

kaki secara keseluruhan sebesar 24,4 % , maka sub variabel ini dapat menjadi prioritas untuk 

meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

4.7.4. Material trotoar 

Pada tabel analisis regresi material trotoar dibawah dengan metode enter menjelaskan 

hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,451 maka menunjukan korelasi positif dan 

memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,204, angka 

tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat sebesar 

20,4 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel fungsi ruang trotoar untuk berjalan kaki 

terhadap variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 20,4 %. 

 

 

ANOVAb

40.461 1 40.461 28.441 .000a

125.194 88 1.423

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Dimensi trotoara. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Mode l Summary

.451a .204 .195 1.224

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Material trotoara. 

Tabel 4. 44 Hasil uji F dimensi trotoar 

Tabel 4. 45 Hasil uji determinasi material trotoar 
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Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 22.502 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu material trotoar. Dari hasil tersebut 

didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian material trotoar 

memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang mempengaruhi 

kenyamanan ruang pejalan kaki secar umum. 

 

 
Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 2.237 dan nilai B material trotoar sebesar 0,403. Nilai pada koefisien 

B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai perubahan 

rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan bertambah 

apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila hasil nilai 

tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub variabel 

material trotoar (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan (Y) 

dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan variabel terikatnya, 

pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan pengembangan pada 

koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan 

kaki secara keseluruhan sebesar 20,4 % , maka sub variabel ini dapat menjadi prioritas untuk 

meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

4.7.5. Kemenerusan 

Pada tabel analisis regresi kemenerusan trotoar dibawah dengan metode enter 

menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,190 maka menunjukan korelasi 

positif dan memiliki korelasi yang sangat lemah. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 

0,036, angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel 

terikat sebesar 3,6 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. 

ANOVAb

33.733 1 33.733 22.502 .000a

131.922 88 1.499

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Material trotoara. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 46 Hasil uji F material trotoar 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel kemenerusan terhadap 

variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 3,6%. 

 

 
Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 3.284 

dengan tingkat signifikansi > probabilitas (0.073 > 0.05) maka analisis tidak dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu kemenerusan. Dari hasil tersebut 

didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian kemenerusan memiliki 

hubungan tidak signifikan dan tidak dapat digunakan sebagai aspek yang mempengaruhi 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum. 

 

 
Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 3.123 dan nilai B kemenerusan sebesar 0,143. Nilai pada koefisien B 

merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai perubahan 

rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan bertambah 

apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila hasil nilai 

tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara sub 

variabel kemenerusan (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara 

keseluruhan (Y) dan tidak memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan 

variabel terikatnya, pengaruh yang tidak signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan 

pengembangan pada koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan sebesar 3,6 % , maka sub variabel ini ridak 

Mode l Summary

.190a .036 .025 1.347

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Kemenerusana. 

ANOVAb

5.959 1 5.959 3.284 .073a

159.696 88 1.815

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kemenerusana. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 47 Hasil uji determinasi kemenerusan 

Tabel 4. 48 Hasil uji F kemenerusan 
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dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki 

dibandingkan dengan sub variabel sebelumnya. 

4.7.6. Lebar sempadan bangunan 

Pada tabel analisis regresi lebar sempadan bangunan dibawah dengan metode enter 

menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,432 maka menunjukan korelasi 

positif dan memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,187, 

angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat 

sebesar 18,7 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel lebar sempadan bangunan 

terhadap variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 18,7 %. 

 

 
Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 20.182 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu lebar sempadan bangunan. Dari hasil 

tersebut didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian lebar sempadan 

bangunan memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang 

mempengaruhi kenyamanan ruang pejalan kaki secar umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 2.161 dan nilai B lebar sempadan bangunan sebesar 0,436. Nilai pada 

koefisien B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai 

Mode l Summary

.432a .187 .177 1.237

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Lebar sempadan bangunana. 

Tabel 4. 49 Hasil uji determinasi lebar sempadan bangunan 

ANOVAb

30.904 1 30.904 20.182 .000a

134.752 88 1.531

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Lebar sempadan bangunana. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 50 Hasil uji F lebar sempadan bangunan 
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perubahan rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan 

bertambah apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila 

hasil nilai tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub 

variabel lebar sempadan bangunan (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki 

secara keseluruhan (Y) dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan 

variabel terikatnya, pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan 

pengembangan pada koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan sebesar 18,7 % , maka sub variabel ini 

dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

4.7.7. Kesegarisan kemunduran bangunan 

Pada tabel analisis regresi kesegarisan kemunduran bangunan dibawah dengan metode 

enter menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,380 maka menunjukan 

korelasi positif dan memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 

0,144, angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel 

terikat sebesar 14,4 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel kesegarisan kemunduran 

bangunan terhadap variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 14,4 %. 

 

 
Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 14.852 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu kesegarisan kemunduran bangunan. 

Dari hasil tersebut didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian 

kesegarisan kemunduran bangunan memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai 

aspek yang mempengaruhi kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum. 

 

 

 

Mode l Summary

.380a .144 .135 1.269

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Kesegarisan kemunduran

bangunan

a. 

Tabel 4. 51 Hasil uji determinasi kesegarisan kemunduran bangunan 
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Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t, 

nilai B constant sebesar 2.375 dan nilai B kesegarisan kemunduran bangunan sebesar 0,375. 

Nilai pada koefisien B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B 

merupakan nilai perubahan rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. 

Perubahan akan bertambah apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan 

berkurang apabila hasil nilai tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh antara sub variabel kesegarisan kemunduran bangunan (X) terhadap variabel 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan (Y) dan memiliki pengaruh yang nyata 

antara sub variabel tersebut dengan variabel terikatnya, pengaruh yang signifikan tersebut perlu 

diperhatikan terkait dengan pengembangan pada koridor jalan, dengan nilai persentase 

pengaruh terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan sebesar 14,4 % 

, maka sub variabel ini dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada 

ruang pejalan kaki. 

4.7.8. Posisi perabot jalan 

Pada tabel analisis regresi fungsi ruang pejalan kaki dibawah dengan metode enter 

menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,264 maka menunjukan korelasi 

positif dan memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,070, 

angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat 

sebesar 7 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel posisi perabot jalan terhadap variabel 

kenyamanan secara keseluruhan sebesar 7 %. 

 

 

 

 

 

ANOVAb

23.921 1 23.921 14.852 .000a

141.734 88 1.611

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kesegarisan kemunduran bangunana. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 52 Hasil uji F kesegarisan kemunduran bangunan 
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Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 6.583 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.012 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu posisi perabot jalan. Dari hasil 

tersebut didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian posisi perabot 

jalan memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang mempengaruhi 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum. 

 

 
Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 2.761 dan nilai B posisi perabot jalan sebesar 0,269. Nilai pada 

koefisien B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai 

perubahan rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan 

bertambah apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila 

hasil nilai tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub 

variabel posisi perabot jalan (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara 

keseluruhan (Y) dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan 

variabel terikatnya, pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan 

pengembangan pada koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan sebesar 7 % , maka sub variabel ini belum 

tentu dapat dijadikan prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan 

kaki jika dilihat dari tiap sub variabel sebelumnya yang memiliki pengaruh yang lebih besar. 

Mode l Summary

.264a .070 .059 1.323

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), posisi perabot jalana. 

ANOVAb

11.530 1 11.530 6.583 .012a

154.126 88 1.751

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), posisi perabot jalana. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 53 Hasil uji determinasi posisi perabot jalan 

Tabel 4. 54 Hasil uji F posisi perabot jalan 
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4.7.9. Jenis perabot jalan 

Pada tabel analisis regresi fungsi ruang pejalan kaki dibawah dengan metode enter 

menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,326 maka menunjukan korelasi 

positif dan memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,107, 

angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat 

sebesar 10,7 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel jenis perabot jalan terhadap 

variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 10,7 %. 

 

 
Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 10.498 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.002 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu jenis perabot jalan. Dari hasil 

tersebut didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian fungsi ruang 

pejalan kaki memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang 

mempengaruhi kenyamanan ruang pejalan kaki secar umum. 

 

 
Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 2.452 dan nilai B dimensi trotoar sebesar 0,331. Nilai pada koefisien 

B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai perubahan 

rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan bertambah 

apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila hasil nilai 

tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub variabel 

Mode l Summary

.326a .107 .096 1.297

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Jenis perabot jalana. 

ANOVAb

17.656 1 17.656 10.498 .002a

147.999 88 1.682

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Jenis perabot jalana. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 55 Hasil uji determinasi jenis perabot jalan 

Tabel 4. 56 Hasil uji F jenis perabot jalan 
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jenis perabot jalan (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan 

(Y) dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan variabel terikatnya, 

pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan pengembangan pada 

koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan 

kaki secara keseluruhan sebesar 10,7 % , maka sub variabel ini dapat menjadi prioritas untuk 

meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

4.7.10. Jenis vegetasi 

Pada tabel analisis regresi jenis vegetasi dibawah dengan metode enter menjelaskan 

hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,392 maka menunjukan korelasi positif dan 

memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,153, angka 

tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat sebesar 

15,3 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel jenis vegetasi terhadap variabel kenyamanan 

secara keseluruhan sebesar 15,3 %. 

 

 
Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 15.395 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu jenis vegetasi. Dari hasil tersebut 

didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian jenis vegetasi memiliki 

hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang mempengaruhi kenyamanan 

ruang pejalan kaki secara umum. 

 

 

 

 

 

 

 

Mode l Summary

.392a .153 .144 1.262

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Jenis vegetasia. 

Tabel 4. 57 Hasil uji determinasi jenis vegetasi 
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Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 2.129 dan nilai B jenis vegetasi sebesar 0,343. Nilai pada koefisien B 

merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai perubahan 

rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan bertambah 

apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila hasil nilai 

tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub variabel 

jenis vegetasi (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan (Y) 

dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan variabel terikatnya, 

pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan pengembangan pada 

koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan 

kaki secara keseluruhan sebesar 15,3 % , maka sub variabel ini dapat menjadi prioritas untuk 

meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

4.7.11. Fungsi vegetasi 

Pada tabel analisis regresi fungsi ruang pejalan kaki dibawah dengan metode enter 

menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,293 maka menunjukan korelasi 

positif dan memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,086, 

angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat 

sebesar 8,6 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel fungsi vegetasi terhadap variabel 

kenyamanan secara keseluruhan sebesar 8,6 %. 

 

 

 

 

 

 

ANOVAb

25.397 1 25.397 15.935 .000a

140.258 88 1.594

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Jenis vegetasia. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 58 Hasil uji F jenis vegetasi 
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Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 8.237 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.005 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu fungsi vegetasi. Dari hasil tersebut 

didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian fungsi vegetasi 

memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang mempengaruhi 

kenyamanan ruang pejalan kaki secar umum. 

 

 
Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 2.479 dan nilai B fungsi vegetasi sebesar 0,248. Nilai pada koefisien 

B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai perubahan 

rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan bertambah 

apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila hasil nilai 

tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub variabel 

fungsi vegetasi (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan (Y) 

dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan variabel terikatnya, 

pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan pengembangan pada 

koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan 

kaki secara keseluruhan sebesar 8,6 % , maka sub variabel ini belum tentu dapat menjadi 

prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki jika dibandingkan 

dengan sub variabel lain yang memiliki pengaruh lebih besar. 

Mode l Summary

.293a .086 .075 1.312

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Fungsi vegetasia. 

ANOVAb

14.178 1 14.178 8.237 .005a

151.478 88 1.721

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Fungsi vegetas ia. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 59 Hasil uji determinasi fungsi vegetasi 

Tabel 4. 60 Hasil uji F fungsi vegetasi 
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4.7.12. Posisi vegetasi 

Pada tabel analisis regresi posisi vegetasi dibawah dengan metode enter menjelaskan 

hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,358 maka menunjukan korelasi positif dan 

memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,128, angka 

tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat sebesar 

12,8 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel posisi vegetasi terhadap variabel kenyamanan 

secara keseluruhan sebesar 12,8 %. 

 

 
Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 12.932 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.001 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu posisi vegetasi. Dari hasil tersebut 

didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian posisi vegetasi memiliki 

hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang mempengaruhi kenyamanan 

ruang pejalan kaki secara umum. 

 

 
Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 2.334 dan nilai B posisi vegetasi sebesar 0,301. Nilai pada koefisien B 

merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai perubahan 

rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan bertambah 

apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila hasil nilai 

tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub variabel 

Mode l Summary

.358a .128 .118 1.281

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Posisi vegetasia. 

ANOVAb

21.224 1 21.224 12.932 .001a

144.431 88 1.641

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Posisi vegetasia. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 61 Hasil uji determinasi posisi vegetasi 

Tabel 4. 62 Hasil uji F posisi vegetasi 
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posisi vegetasi (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan (Y) 

dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan variabel terikatnya, 

pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan pengembangan pada 

koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan 

kaki secara keseluruhan sebesar 12,8 % , maka sub variabel ini dapat menjadi prioritas untuk 

meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

4.8. Pengaruh Sub variabel Kenyamanan Visual Terhadap Kenyamanan Ruang 

Pejalan Kaki Secara Umum 

4.8.1. Jenis keragamanan tampilan bangunan 

Pada tabel analisis regresi jenis keragaman tampilan bangunan dibawah dengan metode 

enter menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,556 maka menunjukan 

korelasi positif dan memiliki korelasi yang kuat. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 

0,309, angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel 

terikat sebesar 30,9 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel jenis keragaman tampilan 

bangunan terhadap variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 30,9 %. 

 

 

Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 39.289 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu jenis keragaman tampilan bangunan. 

Dari hasil tersebut didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian jenis 

keragaman tampilan bangunan memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai 

aspek yang mempengaruhi kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum. 

 

 

 

Mode l Summary

.556a .309 .301 1.141

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Jenis keragaman tampilana. 

Tabel 4. 63 Hasil uji determinasi jenis keragaman tampilan bangunan 
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Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 1.311 dan nilai B jenis keragaman tampilan bangunan sebesar 0,603. 

Nilai pada koefisien B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B 

merupakan nilai perubahan rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. 

Perubahan akan bertambah apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan 

berkurang apabila hasil nilai tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh antara sub variabel jenis keragaman tampilan bangunan (X) terhadap variabel 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan (Y) dan memiliki pengaruh yang nyata 

antara sub variabel tersebut dengan variabel terikatnya, pengaruh yang signifikan tersebut perlu 

diperhatikan terkait dengan pengembangan pada koridor jalan, dengan nilai persentase 

pengaruh terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan sebesar 30,9 % 

, maka sub variabel ini dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada 

ruang pejalan kaki. 

4.8.2. Warna dominan kawasan 

Pada tabel analisis regresi warna dominan kawasan dibawah dengan metode enter 

menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,394 maka menunjukan korelasi 

positif dan memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,155, 

angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat 

sebesar 15,5 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel warna dominan kawasan 

terhadap variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 15,5 %. 

ANOVAb

51.131 1 51.131 39.289 .000a

114.525 88 1.301

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Jenis keragaman tampilana. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 64 Hasil uji F jenis keragaman tampilan bangunan 
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Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 16.191 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu warna dominan kawasan. Dari hasil 

tersebut didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian warna dominan 

kawasan memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang 

mempengaruhi kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum. 

 

 

Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 1.905 dan nilai B warna dominan kawasan sebesar 0,459. Nilai pada 

koefisien B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai 

perubahan rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan 

bertambah apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila 

hasil nilai tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub 

variabel warna dominan kawasan (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara 

keseluruhan (Y) dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan 

variabel terikatnya, pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan 

pengembangan pada koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan sebesar 15,5 % , maka sub variabel ini 

dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

Mode l Summary

.394a .155 .146 1.261

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Warna dominan kaw asana. 

ANOVAb

25.743 1 25.743 16.191 .000a

139.912 88 1.590

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Warna dominan kaw asana. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 65 Hasil uji determinasi warna dominan kawasan 

Tabel 4. 66 Hasil uji F warna dominan kawasan 
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4.8.3. Transparansi koridor jalan 

Pada tabel analisis regresi transparansi koridor jalan dibawah dengan metode enter 

menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,383 maka menunjukan korelasi 

positif dan memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,147, 

angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat 

sebesar 14,7 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel transparansi koridor jalan 

terhadap variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 14,7 %. 

 

 

Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 15.156 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu transparansi koridor jalan. Dari hasil 

tersebut didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian transparansi 

koridor jalan memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang 

mempengaruhi kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum. 

 

 

Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 1.939 dan nilai B transparansi koridor jalan sebesar 0,450. Nilai pada 

koefisien B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai 

perubahan rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan 

Mode l Summary

.383a .147 .137 1.267

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Transparansi koridor jalana. 

ANOVAb

24.339 1 24.339 15.156 .000a

141.317 88 1.606

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Transparansi koridor jalana. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 67 Hasil uji determinasi transparansi koridor jalan 

Tabel 4. 68 Hasil uji F transparansi koridor jalan 
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bertambah apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila 

hasil nilai tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub 

variabel transparansi koridor jalan (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara 

keseluruhan (Y) dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan 

variabel terikatnya, pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan 

pengembangan pada koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan sebesar 14,7 % , maka sub variabel ini 

dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

4.8.4. Keunikan tampilan bangunan 

Pada tabel analisis regresi keunikan tampilan bangunan dibawah dengan metode enter 

menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,451 maka menunjukan korelasi 

positif dan memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,203, 

angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat 

sebesar 20,3 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel keunikan tampilan bangunan 

terhadap variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 20,3 %. 

 

 

Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 22.419 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu keunikan tampilan bangunan. Dari 

hasil tersebut didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian keunikan 

tampilan bangunan memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang 

mempengaruhi kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum. 

 

 

 

Mode l Summary

.451a .203 .194 1.225

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Keunikan tampilan bangunana. 

Tabel 4. 69 Hasil uji determinasi keunikan tampilan bangunan 
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Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 1.783 dan nilai B keunikan tampilan bangunan sebesar 0,484. Nilai 

pada koefisien B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan 

nilai perubahan rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan 

bertambah apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila 

hasil nilai tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub 

variabel keunikan tampilan bangunan (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki 

secara keseluruhan (Y) dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan 

variabel terikatnya, pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan 

pengembangan pada koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan sebesar 20,3 % , maka sub variabel ini 

dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

4.8.5. Proporsi dinding jalan 

Pada tabel analisis regresi proporsi dinding jalan dibawah dengan metode enter 

menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,471 maka menunjukan korelasi 

positif dan memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,222, 

angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat 

sebesar 22,2 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel proporsi dinding jalan 

terhadap variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 22,2 %. 

 

 

 

ANOVAb

33.634 1 33.634 22.419 .000a

132.021 88 1.500

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Keunikan tampilan bangunana. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 70 Hasil uji F keunikan tampilan bangunan 
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Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 25.112 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu proporsi dinding jalan. Dari hasil 

tersebut didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian proporsi 

dinding jalan memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang 

mempengaruhi kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum. 

 

 

Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 1.572 dan nilai B proporsi dinding jalan sebesar 0,540. Nilai pada 

koefisien B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai 

perubahan rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan 

bertambah apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila 

hasil nilai tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub 

variabel proporsi dinding jalan (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara 

keseluruhan (Y) dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan 

variabel terikatnya, pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan 

pengembangan pada koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan sebesar 22,2 % , maka sub variabel ini 

dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

Mode l Summary

.471a .222 .213 1.210

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Proporsi dinding jalana. 

ANOVAb

36.777 1 36.777 25.112 .000a

128.878 88 1.465

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Proporsi dinding jalana. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 71 Hasil uji determinasi proporsi dinding jalan 

Tabel 4. 72 Hasil uji F proporsi dinding jalan 
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4.8.6. Proporsi jarak pandang 

Pada tabel analisis regresi proporsi jarak pandang dibawah dengan metode enter 

menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,373 maka menunjukan korelasi 

positif dan memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,139, 

angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat 

sebesar 13,9 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel proporsi jarak pandang 

terhadap variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 13,9 %. 

 

 

Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 14.180 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu proporsi jarak pandang. Dari hasil 

tersebut didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian proporsi jarak 

pandang memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang 

mempengaruhi kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum. 

 

 

Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 2.026 dan nilai B proporsi jarak pandang sebesar 0,408. Nilai pada 

koefisien B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai 

perubahan rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan 

Mode l Summary

.373a .139 .129 1.273

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Proporsi jarak pandanga. 

ANOVAb

22.989 1 22.989 14.180 .000a

142.666 88 1.621

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Proporsi jarak pandanga. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 73 Hasil uji determinasi proporsi jarak pandang 

Tabel 4. 74 Hasil uji F proporsi jarak pandang 
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bertambah apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila 

hasil nilai tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub 

variabel proporsi jarak pandang (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara 

keseluruhan (Y) dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan 

variabel terikatnya, pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan 

pengembangan pada koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan sebesar 13,9 % , maka sub variabel ini 

dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

4.8.7. Skala manusia dan bangunan sekitar 

Pada tabel analisis regresi skala manusia dan bangunan sekitar dibawah dengan metode 

enter menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,405 maka menunjukan 

korelasi positif dan memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 

0,164, angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel 

terikat sebesar 16,4 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel skala manusia dan bangunan 

sekitar terhadap variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 16,4 %. 

 

 

Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 17.260 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu skala manusia dan bangunan sekitar. 

Dari hasil tersebut didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian skala 

manusia dan bangunan sekitar memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai 

aspek yang mempengaruhi kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum. 

 

 

Mode l Summary

.405a .164 .154 1.255

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Skala manusia dan bangunan

sekitar

a. 

Tabel 4. 75 Hasil uji determinasi skala manusia dan bangunan sekitar 
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Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 1.930 dan nilai B skala manusia dan bangunan sekitar sebesar 0,436. 

Nilai pada koefisien B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B 

merupakan nilai perubahan rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. 

Perubahan akan bertambah apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan 

berkurang apabila hasil nilai tersebut negatif (-). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh antara sub variabel skala manusia dan bangunan sekitar (X) terhadap variabel 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan (Y) dan memiliki pengaruh yang nyata 

antara sub variabel tersebut dengan variabel terikatnya, pengaruh yang signifikan tersebut perlu 

diperhatikan terkait dengan pengembangan pada koridor jalan, dengan nilai persentase 

pengaruh terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan sebesar 16,4 % 

, maka sub variabel ini dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada 

ruang pejalan kaki. 

4.8.8. Skala manusia dan perabot jalan 

Pada tabel analisis regresi skala manusia dan perabot jalan dibawah dengan metode 

enter menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,279 maka menunjukan 

korelasi positif dan memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 

0,078, angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel 

terikat sebesar 7,8 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel skala manusia dan perabot 

jalan terhadap variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 7,8 %. 

 

 

 

ANOVAb

27.163 1 27.163 17.260 .000a

138.492 88 1.574

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Skala manusia dan bangunan sekitara. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 76 Hasil uji F skala manusia dan bangunan sekitar 
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Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 7.433 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.008 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu skala manusia dan perabot jalan. 

Dari hasil tersebut didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian skala 

manusia dan perabot jalan memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek 

yang mempengaruhi kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum. 

 

 

Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 2.465 dan nilai B skala manusia dan perabot jalan sebesar 0,301. Nilai 

pada koefisien B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan 

nilai perubahan rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan 

bertambah apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila 

hasil nilai tersebut negatif (-).Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub 

variabel skala manusia dan perabot jalan (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki 

secara keseluruhan (Y) dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan 

variabel terikatnya, pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan 

pengembangan pada koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel 

Model Summary

.279a .078 .068 1.317

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Skala manusia dan perabot

jalan

a. 

ANOVAb

12.919 1 12.919 7.443 .008a

152.736 88 1.736

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Skala manusia dan perabot jalana. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 77 Hasil uji determinasi skala manusia dan perabot jalan 

Tabel 4. 78 Hasil uji F skala manusia dan perabot jalan 
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kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan sebesar 7,8 % , maka sub variabel ini dapat 

menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

4.8.9. Keterlihatan signage 

Pada tabel analisis regresi keterlihatan signage dibawah dengan metode enter 

menjelaskan hubungan yang diartikan dalam (R) sebesar 0,451 maka menunjukan korelasi 

positif dan memiliki korelasi yang cukup. Pada kolom dibawah nilai R square sebesar 0,204, 

angka tersebut menjelaskan besar pengaruh sub variabel tersebut terhadap variabel terikat 

sebesar 20,4 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh sub variabel keterlihatan signage terhadap 

variabel kenyamanan secara keseluruhan sebesar 20,4 %. 

 

 

Tabel dibawah merupakan tabel hasil uji statistik F atau uji simultan, uji simultan ini 

dilakukan dengan melihat nilai sig, nilai F yang dihasilkan pada pengujian ini sebesar 22.521 

dengan tingkat signifikansi < probabilitas (0.000 < 0.05) maka analisis regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh-pengaruh variabel (X) yaitu keterlihatan signage. Dari hasil 

tersebut didapatkan kesimpulan evaluasi pengaruh dari sub variabel kesesuaian keterlihatan 

signage memiliki hubungan signifikan dan dapat digunakan sebagai aspek yang mempengaruhi 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum. 

 

 

Mode l Summary

.451a .204 .195 1.224

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Keterlihatan signagea. 

ANOVAb

33.756 1 33.756 22.521 .000a

131.900 88 1.499

165.656 89

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Keterlihatan signagea. 

Dependent Variable: kenyataman ruang dan spasial scr umumb. 

Tabel 4. 79 Hasil uji determinasi keterlihatan signage 

Tabel 4. 80 Hasil uji F keterlihatan signage 
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Hasil yang didapatkan dari tabel dibawah yang merupakan tabel hasil uji stastistik t , 

nilai B constant sebesar 1.970 dan nilai B keterlihatan signage sebesar 0,438. Nilai pada 

koefisien B merupakan koefisien yang menentukan arah regresi. Koefisien B merupakan nilai 

perubahan rata-rata untuk variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan akan 

bertambah apabila memiliki angka positif (+) sedangkan perubahan akan berkurang apabila 

hasil nilai tersebut negatif (-).Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sub 

variabel keterlihatan signage (X) terhadap variabel kenyamanan ruang pejalan kaki secara 

keseluruhan (Y) dan memiliki pengaruh yang nyata antara sub variabel tersebut dengan 

variabel terikatnya, pengaruh yang signifikan tersebut perlu diperhatikan terkait dengan 

pengembangan pada koridor jalan, dengan nilai persentase pengaruh terhadap variabel 

kenyamanan ruang pejalan kaki secara keseluruhan sebesar 20,4 % , maka sub variabel ini 

dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada ruang pejalan kaki. 

Dari hasil keseluruhan analisis regresi pada tiap sub variabel, maka diperoleh besaran 

pengaruh dari tiap sub variabel tersebut terhadap kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum 

sebagai variabel dependen. Persentase dari tiap sub variabel pada dua variabel yaitu variabel 

kenyamanan spasial dan variabel kenyamana visual dapat dijadikan sebagai panduan prioritas 

dalam pengembangan guna meningkatkan tingkat kenyamanan pada koridor jalan MT 

Haryono, persentase tersebut diperoleh dari nilai R Square dan nilai sig sebagai penilaian ada 

tidaknya pengaruh yang nyata atau signifikan dari tiap sub variabel, sedangkan untuk nilai B 

merupakan laju regresi positif (+) ataupun negatif (-), pada tabel di bawah merupakan hasil 

pengaruh tiap sub variabel pada variabel kenyamanan spasial terhadap kenyamanan ruang 

pejalan kaki secara umum : 

 

No Sub variabel R2 Prosentase Constant B Sig 

1. Fungsi trotoar 

untuk berjalan kaki 

0.279 27.9% 2.171 0.417 0.000 (0.000< 

0.05) 

2. Posisi trotoar 0.368 36.8% 1.914 0.488 0.000 (0.000< 

0.05) 

3. Dimensi trotoar 0.244 24.4% 2.222 0.444 0.000 (0.000< 

0.05) 

4. Material trotoar 0.204 20.4% 2.237 0.403 0.000 (0.000< 

0.05) 

5. Kemenerusan 0.036 3.6% 3.123 0.143 0.073 (0.073> 

0.05) 

6. Lebar sempadan 

bangunan 

0.187 18.7% 2.161 0.436 0.000 (0.000< 

0.05) 

Tabel 4. 81 Besaran pengaruh tiap sub variabel kenyamanan spasial 
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7. Kesegarisan dan 

kemunduran 

bangunan 

0.144 14.4% 2.375 0.375 0.000 (0.000< 

0.05) 

8. Posisi perabot jalan 0.070 7% 2.761 0.269 0.012 (0.012< 

0.05) 

9. Jenis perabot jalan 0.107 10.7% 2.452 0.331 0.002 (0.002< 

0.05) 

10. Jenis vegetasi 0.153 15.3% 2.129 0.343 0.000 (0.000< 

0.05) 

11. Fungsi vegetasi 0.086 8.6% 2.479 0.248 0.005 (0.005< 

0.05) 

12. Posisi vegetasi 0.128 12.8% 2.334 0.301 0.001 (0.001< 

0.05) 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sub variabel dengan tingkat terbesar hingga 

terendah berdasarkan nilai persentase pengaruh terhadap kenyamanan ruang pejalan kaki 

secara umum adalah sebagai berikut : (1) Posisi trotoar (36,8%) dengan nilai laju regresi 

sebesar 0.488, (2) Fungsi trotoar untuk berjalan kaki (27,9 %) dengan nilai laju regresi sebesar 

0.417, (3) Dimensi trotoar (24,4 %) dengan nilai laju regresi sebesar 0.444, (4) Material trotoar 

(20,4 %) dengan nilai laju regresi sebesar 0.403, (5) Lebar sempadan bangunan (18,7 %) 

dengan nilai laju regresi sebesar 0.436, (6) Jenis vegetasi (15,3 %) dengan nilai laju regresi 

sebesar 0.343, (7) Kesegarisan dan kemunduran bangunan (14,4 %) dengan nilai laju regresi 

sebesar 0.375, (8) Posisi vegetasi (12,8 %) dengan nilai laju regresi sebesar 0.301, (9) Jenis 

perabot jalan (10,7 %) dengan nilai laju regresi sebesar 0.331, (10) Fungsi vegetasi (8,6 %) 

dengan nilai laju regresi sebesar 0.248, (11) Posisi perabot jalan (7 %) dengan nilai laju regresi 

sebesar 0.269, (12) Kemenerusan (3,6 %) dengan nilai laju regresi sebesar 0.143. 

 

No Sub variabel R2 Prosentase Constant B Sig 

1. Jenis keragaman 

tampilan 

0.309 30.9% 1.311 0.603 0.000 (0.000< 

0.05) 

2. Warna dominan 

kawasan 

0.155 15.5% 1.905 0.459 0.000 (0.000< 

0.05) 

3. Transparansi koridor 

jalan 

0.147 14.7% 1.939 0.450 0.000 (0.000< 

0.05) 

4. Keunikan tampilan 

bangunan 

0.203 20.3% 1.783 0.484 0.000 (0.000< 

0.05) 

5. Proporsi dinding 

jalan 

0.222 22.2% 1.572 0.540 0.000 (0.000< 

0.05) 

6. Proporsi jarak 

pandang 

0.139 13.9% 2.026 0.408 0.000 (0.000< 

0.05) 

7. Skala manusia dan 

bangunan sekitar 

0.164 16.4% 1.930 0.436 0.000 (0.000< 

0.05) 

Tabel 4. 82 Besaran pengaruh tiap sub variabel kenyamanan visual 
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8. Skala manusia dan 

perabot jalan 

0.078 7.8% 2.465 0.301 0.008 (0.008< 

0.05) 

9. Keterlihatan signage 0.204 20,4% 1.970 0.438 0.000 

(0.000<0.05) 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sub variabel dengan tingkat terbesar hingga 

terendah berdasarkan nilai persentase pengaruh terhadap kenyamanan ruang pejalan kaki 

secara umum adalah sebagai berikut : (1) Jenis keragaman tampilan bangunan (30,9%) dengan 

laju regresi sebesar 0.603, (2) Proporsi dinding jalan (22,2 %) dengan nilai laju regresi sebesar 

0.540, (3) Keterlihatan signage (20,4 %) dengan nilai laju regresi sebesar 0.438, (4) Keunikan 

tampilan bangunan (20,3 %) dengan nilai laju regresi sebesar 0.484, (5) Skala manusia dan 

bangunan sekitar (16,4 %) dengan nilai laju regresi sebesar 0.436, (6) Warna dominan kawasan 

(15,5 %) dengan nilai laju regresi sebesar 0.459, (7) Transparansi koridor jalan (14,7 %) dengan 

nilai laju regresi sebesar 0.450, (8) Proporsi jarak pandang (13, 9%) dengan nilai laju regresi 

sebesar 0.408, (9) Skala manusia dan perabot jalan (7,8 %) dengan nilai laju regresi sebesar 

0.438. 

4.9. Hasil Analisis Karakteristik Fisik dengan Preferensi Masyarakat 

Pada tabel di bawah merupakan hasil dari sintesis antara hasil analisis karakteristik fisik 

yang diukur berdasarkan persentase dengan hasil preferensi masyarakat dimana akan 

didapatkan hubungan apakah hasil tersebut dapat dikatakan relevan ataupun tidak,     adapun 

sub variabel lainnya dilakukan melalui analisis kualitatif berdasarkan kondisi lapangan , 

tinjauan regulasi, maupun teori yang didapatka
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PREFERENSI MASYARAKAT KARAKTERISTIK FISIK 

HASIL 
VARIABEL SUB VARIABEL 

MEAN 

SCORE 
NILAI 

SUB 

VARIABEL 
JENIS PERSENTASE / KETERANGAN   NILAI 

Kenyamanan 

spasial 

Fungsi trotoar 3,31 Negatif (-) Fungsi trotoar 
Sebagai ruang aktivitas bagi pejalan 

kaki 

Fungsi trotoar difungsikan sebagai 

lahan PKL dan parkir 
Negatif (-) Relevan 

Posisi trotoar 3,31 Negatif (-) Posisi trotoar Trotoar berada pada tiap sisi koridor 
Trotoar tidak sepenuhnya ada 

disepanjang koridor jalan 
Negatif (-) Relevan 

Dimensi trotoar 3,31 Negatif (-) Dimensi trotoar Tidak terdapat trotoar 59,32 % Negatif (-) Relevan 

Material trotoar 3,58 Negatif (-) Material trotoar 
Material trotoar tidak ada kerusakan 

dan nyaman bagi pejalan kaki 
Material trotoar kondisi rusak berat Negatif (-) Relevan 

Kemenerusan 3,89 Negatif (-) Kemenerusan 
Kemenerusan tidak terhalangi oleh 

apapun 

Terhalangi oleh area parkir maupun 

lapak PKL 
Negatif (-) Relevan 

Lebar sempadan bangunan 3,48 Negatif (-) 
Lebar sempadan 

bangunan 
Setback 3 – 5 meter 31,42 % Negatif (-) Relevan 

Kesegarisan dan 

kemunduran bangunan 
3,48 Negatif (-) 

Setback 

bangunan 

Memiliki kesegarisan yang lurus dan 

tidak terhalangi 

Setback bangunan bervariasi 

menciptakan alur yang tidak segaris 
Negatif (-) Relevan 

Posisi perabot jalan 3,41 Negatif (-) 
Posisi perabot 

jalan 

Perabot jalan berada pada area-area 

yang membutuhkan dengan jarak antar 

perabot 20 – 50 meter 

40 – 70 meter jarak tiap jenis perabot Negatif (-) Relevan 

Jenis perabot jalan 3,70 Negatif (-) 
Jenis perabot 

jalan 

Fasilitas perabot jalan pada sebuah 

koridor jalan komersil wajib 

keberadaannya, dan dengan 

ditambahkan fasilitas bagi disabilitas 

Sedikit jenis fasilitas perabot jalan 

dan tidak adanya fasilitas 

penyandang disabilitas 

Negatif (-) Relevan 

Jenis vegetasi 4,52 Positif (+) Jenis vegetasi Vegetasi tipe round 57,6 % Positif (+) Relevan 

Fungsi vegetasi 4,83 Positif (+) Fungsi vegetasi 

Fungsi vegetasi digunakan sebagai 

peneduh maupun barier bagi polusi 

udara dan suara 

Peneduh, barier polusi udara & suara Positif (+) Relevan 

Posisi vegetasi 4,47 Positif (+) Posisi vegetasi 5 – 60 meter 20 – 70 meter Positif (+) Relevan 

Kenyamanan 

visual 

Jenis keragaman tampilan 3,92 Negatif (-) 
Langgam 

arsitektur 

Langgam arsitektur yang bervariasi 

menciptakan imageability kawasan 

Hanya terdapat dua jenis langgam 

arsitektur Modern & post modern 
Negatif (-) Relevan Keunikan tampilan 

bangunan 
3,91 Negatif (-) 

Warna dominan kawasan 3,87 Negatif (-) 
Warna 

bangunan 

Keseimbangan warna pada sebuah 

koridor jalan menciptakan harmonisasi 

bagi lingkungan 

Dominan gelap (tidak ada 

keseimbangan) 
Negatif (-) Relevan 

Transparansi koridor jalan 3,87 Negatif (-) Transparansi Transparan Transparan Positif (+) 
Tidak 

relevan 

Proporsi dinding jalan (H) 3,90 Negatif (-) 
Jarak pandang 

D/H > 2 (sukar memiliki hubungan 

antar bangunan, terkesan jauh) 
51,59% Negatif (-) Relevan 

Proporsi jarak pandang (D) 4,04 Netral (±) 

Skala manusia dan 

bangunan sekitar 
4,01 Netral (±) 

Ketinggian 

bangunan 
Ketinggian bangunan 7-10 meter 50,36% Netral (±) Relevan 

Skala manusia dan perabot 

jalan 
4,03 Netral (±) Perabot jalan 

Ukuran perabot jalan tertuang pada 

peraturan pemerintah, daerah maupun 

departemen PU 

Sesuai dengan standar peraturan Netral (±) Relevan 

Keterlihatan signage 3,90 Negatif (-) Signage 

Warna, bentuk dan simbol signage 

terlihat untuk mengetahui kondisi 

jalan yang ada 

Terhalangi oleh perabot jalan lainnya Netral (±) Relevan 

Tabel 4. 83 Hasil sintesis preferensi masyarakat dengan karakteristik fisik 
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Selain keterangan tabel diatas, berikut ini adalah penjelasan dan hubungan antara 

karakteristik fisik dengan variabel kenyamanan spasial yang terbagi menjadi beberapa sub 

variabel : 

a) Sub variabel fungsi trotoar memiliki nilai negatif (-) berdasarkan preferensi masyarakat 

dengan nilai sebesar 3,61, hal ini relevan dengan kondisi yang ada pada lokasi, pada 

beberapa titik lokasi fungsi ruang trotoar di alih fungsikan menjadi area parkir maupun 

pedagang kaki lima (PKL), sering kali ruang pejalan kaki tertutupi sehingga masyarakat 

yang melalui area tersebut menggunakan jalur kendaraan sebagai ruang untuk berjalan, 

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 28 

ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, selanjutnya pada Pasal 34 

ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan menegaskan bahwa, 

trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan 

kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sub variabel posisi trotoar memiliki nilai negatif (-) berdasarkan hasil preferensi 

masyarakat, hal ini relevan melihat kondisi letak trotoar yang berada pada kedua sisi 

pada koridor jalan MT Haryono tidak sepenuhnya ada, sebagai jalan provinsi 

penyediaan fasilitas sudah seharusnya ada dan diselenggarakan oleh pemerintah 

provinsi (Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Jalan). 

c) Sub variabel material trotoar memiliki nilai negatif (-) berdasarkan hasil preferensi 

masyarakat, penilaian tersebut sesuai dengan kondisi material trotoar pada lokasi, 

penutup material trotoar berupa paving dan beton banyak ditemukan kerusakan seperti 

terbukanya material, Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2014) pemilihan material 

untuk trotoar harus memiliki durability yang tinggi sehingga mampu untuk penggunaan 

jangka panjang, selain itu harus memberikan kenyamanan terhadap penggunanya. 

 

Gambar 4. 60 Kondisi penyalahgunaan fungsi trotoar pada lokasi studi 



199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Sub variabel kemenerusan trotoar memiliki nilai negatif (-), preferernsi masyarakat 

memiliki relevansi antara kondisi yang ada, pada kondisi eksisting kemenerusan sering 

terhalangi oleh kendaraan maupun pedagang kaki lima yang ada, ataupun elemen 

lainnya seperti vegetasi, area jalan masuk kendaraan (driveaway) dimana kondisi area 

tersebut mendominasi dan memutus kemenerusan trotoar, menurut The Pedestrian 

Program (1998) kemenerusan pejalan kaki merupakan hal penting untuk pejalan kaki 

dalam pergerakannya sehingga tidak terganggu oleh elemen-elemen lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Sub variabel kesegarisan kemunduran bangunan memiliki nilai negatif (-) sama seperti 

sub variabel sebelumnya, pada pembahasan karakter fisik terkait dengan kemunduran 

bangunan kondisi yang ada dinilai kurang baik dimana pada beberapa lokasi terbaik 

jarak yang cukup jauh antara kemunduran bangunan yang satu dengan yang lainnya, 

hal ini berpengaruh terhadap pergerakan pejalan kaki yang ada. 

 

 

 

Gambar 4. 61 Kondisi material penutup trotoar 

Gambar 4. 62 Kondisi kemenerusan trotoar yang terhalangi 
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f) Sub variabel posisi perabot jalan memiliki nilai negatif (-) berdasarkan preferensi 

masyarakat terhadap posisi perabot jalan pada lokasi, hal ini relevan dengan 

karakteristik fisik lokasi, letak perabot jalan yang ada masih banyak menggunakan 

ruang pejalan kaki sebagai perletakannya, seperti tempat sampah, lampu, dan signage, 

menurut Dinas Tata Ruang Nasional perabot jalan diletakan pada jalur perabot jalan 

agar tidak mengganggu pergerakan pejalan kaki maupun kendaraan bermotor. Jalur ini 

berfungsi sebagai tempat untuk meletakan berbagai elemen perabot jalan dengan lebar 

minimum 0,6 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Sub variabel jenis perabot jalan memiliki nilai negatif (-), hal ini relevan dengan jenis 

perabot jalan yang sangat sedikit di sepanjang koridor Jalan MT Haryono, disepanjang 

koridor tidak terdapat fasilitas untuk disabilitas, dalam strategi pengembangan wilayah 

kota dalam Peraturan Daerah Kota Malang (2011) disebutkan bahwa peningkatan dan 

penyediaan kualitas memperhatikan bagi penyandang fasilitas. Menurut Pasal 131 ayat 

Gambar 4. 63 Kesegarisan kemunduran bangunan pada lokasi 

Gambar 4. 64 Posisi perabot terhadap kemenerusan trotoar 
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(1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, 

tempat penyebrangan, dan fasilitas lain. 

h) Sub variabel vegetasi memiliki nilai positif, hal ini berbeda dengan sub variabel lainnya 

pada variabel kenyamanan spasial, kondisi peletakan, jenis, maupun fungsi dari 

vegetasi yang ada responden menilai positif, kondisi vegetasi didominasi oleh tajuk 

lebar hal ini dapat meredam kebisingan dan polusi yang ada, selain itu perletakan 

vegetasi mampu menaungi pengguna jalan, akan tetapi pada beberapa titik tidak 

terdapat vegetasi sedikitpun, sehingga kurang relevan terhadap preferensi masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

menurut The Pedetrian Transportation Program (1998) menerangkan bahwa pohon 

pada koridor jalan merupakan bagian yang sangat diinginkan dari suatu ruang lingkungan 

pejalan kaki, terutama pohon-pohon rindang yang besar yang dapar berfungsi sebagai 

kanopi, sehingga perletakan vegetasi perlu ada pada tiap ruang pejalan kaki untuk dapat 

menaungi dari paparan panas matahari demi kenyamanan pengguna. 

Berikut ini adalah hubungan antara karakteristik fisik dengan variabel kenyamanan visual yang 

terbagi menjadi beberapa sub variabel : 

a) Sub variabel jenis keragaman tampilan mendapatkan nilai negatif (-), hal ini relevan 

dengan kondisi yang ada, keragaman jenis tampilan erat kaitannya dengan langgam 

arsitektur yang ada, Kompleksitas dihasilkan dari beragam jenis bentuk, ukuran, 

material, warna, arsitektur dan ornament yang ada dalam bangunan. (Ewing, dkk, 

2009), hanya terdapat dua jenis langgam arsitektur yang ada pada koridor tersebut, yaitu 

post modern dan modern. Minimnya keragaman tampilan menghasilkan pengalaman 

visual yang kurang sensorik dan ketertarikan pengamat terhadap suatu kawasan 

(Ewing, dkk, 2009). 

 

 

Gambar 4. 65 Letak vegetasi terhadap jalur pejalan kaki 
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b) Sub variabel warna dominan kawasan memperoleh nilai negatif (-), kondisi ini relevan 

dengan karakterisitik fisik yang diperoleh, dimana warna kawasan didominasi oleh 

warna gelap dan hanya terdapat sedikit bangunan dengan warna-warna terang, hal ini 

menciptakan kesan tidak seimbang, suatu kawasan dapat memberikan kesan yang 

berbeda melalui karakter warna, arsitektur, bentuk keanekaragaman tersebut harus 

seimbang tiap elemennya sehingga menimbulkan kesan keseimbangan visual yang 

diperoleh oleh pengamat. (Ewing, dkk, 2009) 

c) Sub variabel transparansi koridor jalan memperoleh nilai negatif (-), dari hasil analisis 

karakteristik fisik yang diperoleh bukaan-bukaan pada tiap bangunan berupa kaca 

ataupun bukaan dinding yang lebar, hasil tersebut tidak relevan dengan preferensi 

masyarakat terhadap kondisi yang ada. Ewing, dkk (2009) menjelaskan bahwa 

transparansi mengacu pada sejauh mana orang dapat melihat atau merasakan apa yang 

ada di luar tepi jalan dan, lebih khusus, sejauh mana orang dapat melihat atau 

merasakan aktivitas manusia di luar tepi jalan, kondisi yang diperoleh hanya beberapa 

bangunan yang membatasi jarak pandang kedalam bangunan dengan menggunakan 

pembatas berupa pagar ataupun dinding masif. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Sub variabel keunikan tampilan bangunan memperoleh nilai negatif (-), hal ini relevan 

dengan hasil analisis karakteristik yang diperoleh, dimana tidak ditemui karakter 

Gambar 4. 66 Jenis keragaman tampilan pada lokasi studi 

Gambar 4. 67 Jenis transparansi pada koridor penelitian 
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tampilan bangunan yang berbeda dengan lainnya, keunikan tampilan bangunan dapat 

menimbulkan kesan lingkungan yang berbeda. kesan lingkungan (Imageability) adalah 

kualitas suatu tempat yang membuatnya terlihat berbeda untuk dikenali dan diingat. 

Tempat akan memiliki nilai kesan lingkungan (imageability) yang tinggi ketika unsur 

fisik tertentu dan tata pengaturan yang menangkap perhatian, membangkitkan perasaan 

dan menciptakan kesan abadi. (Ewing, dkk, 2009) 

e) Sub variabel skala manusia dan perabot jalan memperoleh nilai netral (±), karakter fisik 

terkait dengan skala manusia dan perabot jalan tidak terdapat perubahan dimana ukuran 

maupun dimensi perabot jalan sudah sesuai dengan aturan yang ada. 

f) Sub variabel keterlihatan signage memiliki nilai negatif (-), keterlihatan signage pada 

lokasi dipengaruhi oleh elemen-elemen ruang lainnya seperti reklame, vegetasi maupun 

bangunan, dibeberapa lokasi signage terhalangi oleh perabot jalan lain yang 

menyebabkan berkurangnya keterlihatan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Koridor Jalan MT Haryono merupakan koridor jalan yang memiliki berbagai macam  

aktivitas didalamnya,sebagai salah satu dari lima jalan provinsi lainnya,  koridor jalan tersebut 

merupakan salah satu dari sekian kawasan komersial yang ada di Kota Malang, perkembangan 

sektor komersial yang cukup cepat menimbulkan pertumbuhan wajah koridor yang tidak 

terkontrol, yang akan mempengaruhi aktivitas masyarakat yang ada dalam kawasan tersebut, 

khususnya pada ruang pejalan kaki yang akan berdampak pada pembentukan citra kawasan, 

menurut Trancik (1986) terdapat 8 elemen perancangan kota yang dapat membentuk citra 

kawasan, empat diantaranya terdapat pada sebuah koridor jalan, antara lain : sirkulasi dan 

parkir, pendukung aktivitas, penanda, jalur pejalan kaki, bentuk dan massa bangunan. Dari 

keempat elemen tersebut seluruhnya terdapat pada koridor jalan MT Haryono. Terbentuknya 

citra kawasan yang baik tidak luput dari pesepsi masyarakat pengguna yang merupakan hasil 

dari proses dua arah antara pengamat dengan lingkungannya. Maka dari itu perlu adanya 

evaluasi terhadap kenyamanan visual maupun spasial terhadap koridor Jalan MT Haryono. 

evaluasi ini diperoleh melalui preferensi masyarakat terkait dengan tingkat kenyamanan yang 

ada melalui kuisioner, selanjutnya dilakukan analisis melalui metode simple regresi untuk 

mengetahui tingkat pengaruh kenyamanan spasial dan visual terhadap kenyamanan ruang 

pejalan kaki secara umum dan analisis kualitatif karakteristik fisik koridor untuk 

menggambarkan kondisi fisik yang ada dan kesesuainnya terhadap teori maupun regulasi.  

 Dari hasil penelitian mengenai evaluasi kenyamanan visual dan spasial ruang pejalan 

kaki pada koridor Jalan MT Haryono Kota Malang, Keseluruhan hasil preferensi masyarakat 

pada variabel bebas kenyamanan visual dan kenyamanan spasial memiliki nilai negatif, 

masyarakat menilai bahwa tiap sub variabel masih belum dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat, adapun beberapa sub variabel memiliki nilai positif seperti jenis vegetasi, fungsi 

vegetasi, dan posisi vegetasi. Kondisi pada karakteristik fisik koridor mempengaruhi penilaian 

responden terhadap tingkat kenyamanan, hal tersebut relevan antara penilaian dan kondisi yang 

ada. 

Variabel kenyamanan visual maupun kenyamanan spasial sama-sama memiliki tingkat 

pengaruh terhadap variabel terikat pada penelitian ini, yaitu kenyamanan ruang pejalan kaki 

secara umum, hasil dari penilaian tersebut diurutkan berdasarkan skala pengaruh dari yang 



205 
 

terbesar hingga terkecil terhadap kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum. Pada variabel 

kenyamanan spasial urutan tingkat pengaruh tiap sub variabel yang pertama adalah posisi 

trotoar, fungsi trotoar, dimensi trotoar, material trotoar, lebar sempadan bangunan, jenis 

vegetasi, kesegarisan dan kemunduran bangunan, posisi vegetasi, jenis perabot jalan, fungsi 

vegetasi, posisi perabot jalan. 

Selain itu, tingkat pengaruh pada variabel kenyamanan visual terhadap kenyamanan 

ruang pejalan kaki secara umum yang pertama adalah jenis keragamanan tampilan bangunan, 

proporsi dinding jalan, keterlihatan signage, keunikan tampilan bangunan, skala manusia dan 

bangunan sekitar, warna dominan kawasan, transparansi koridor jalan, proporsi jarak pandang, 

skala manusia dan perabot jalan.  

Evaluasi dari karakter fisik koridor, kenyamanan visual dapat ditingkatkan dengan 

mengharmonisasikan kesan lingkungan dengan karakter kawasan melalui elemen-elemen 

pendukung pada ruang pejalan kaki, dalam transparansi koridor jalan, material kaca maupun 

yang dapat digunakan sebagai material fasad dan bukaan dapat meningkatkan keterlihatan 

bangunan, sedang kan untuk kenyamanan spasial dapat ditinjau dari tiap sub variabel masing-

masing, seperti fungsi ruang pejalan kaki yang tidak digunakan sebagai ruang pedagang kaki 

lima dan area parkir, ketersediaan perabot jalan, perbaikan material trotoar, maupun 

kemenerusan trotoar harus diperjelas antara batas setback bangunan dengan ruang pejalan kaki, 

bisa dengan pemberian barier berupa vegetasi ataupun pagar pembatas. 

5.2. Saran 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya 

dengan tema maupun objek penelitian yang sama. Setelah diketahui tingkat kenyamanan 

spasial maupun visual pada koridor Jalan MT Haryono, dan pengaruh nya dari tiap variabel 

terhadap kenyamanan secara keseluruhan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari 

variabel lain yang mempengaruhi tingkat kenyamanan ruang pejalan kaki pada koridor 

tersebut. Pengembangan lainnya dapat menilai dua variabel tersebut dalam keadaan waktu 

yang berbeda dapat menggunakan variabel yang sama atau berbeda. Selain itu, penelitian ini 

juga diharapkan dapat membantu pemerintah ataupun pihak lainnya untuk menentukan arah 

pengembangan koridor tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek yang sudah di bahas 

sebelumnya, data-data yang sudah diteliti dapat dijadikan bahan untuk mengetahui karakter 

fisik maupun penilaian masyarakat mengenai ruang koridor yang nyaman. Kedua variabel 

tersebut dapat menjadi pilihan prioritas utama untuk pengembangan kedepannya. 
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