
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia secara umum permasalahan jalur pejalan kaki belum di atasi 

secara tuntas. Hal ini disebabkan karena perencanaan jalur pejalan kaki sebagai 

bagian dari elemen sebuah kota tidak dilakukan secara menyeluruh, dalam arti tidak 

saling kait mengkait dengan elemen-elemen perkotaan lainnya. Pertumbuhan dan 

perkembangan suatu kota di lihat dari tiga faktor utama yaitu, berkembangnya 

sarana dan prasarana, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Ketiga 

faktor tersebut secara tidak langsung akan medorong terjadinya peningkatan 

pergerakan dan kegiatan penduduk. Perkembangan jumlah penduduk yang cepat 

dan migrasi yang pesat, serta terjadinya  perkembangan wilayah yang menyebabkan 

peningkatan sektor ekonomi dan kegiatan sosial yang berdampak pada intensitas 

pergerakan penduduk dalam melakukkan aktivitas pada ruang publik, terutama 

pada jalur pejalan kaki. 

Di kota-kota besar di Indonesia masih banyak ditemukan jalur pejalan kaki 

yang memiliki fungsi ganda. Selain fungsi utamanya sebagai jalur pejalan kaki, 

pejalan kaki di Indonesia ini juga dapat berfungsi sebagai area berjualan yang 

disebut dengan pedagang kaki lima, tempat menambal ban, jalur sepeda motor dan 

bahkan dapat dijadikan sebagai lokasi “ruko” untuk kalangan bawah. Di atas jalur 

pejalan kaki dapat berdiri warung-warung yang menjual berbagai kebutuhan warga 

masyarakat disekitarnya. Ketika keberadaan warung-warung tersebut tidak dapat 

dipisahkan lagi dari adanya kebutuhan masyarakat, yang pada dasarnya 

menginginkan kemudahan dalam memenuhinya, maka fungsi warung-warung 

tersebutpun mengalami perkembangan lebih lanjut, yang juga dalam rangka 

memenuhi kebutuhan para pemilik usaha warung. Selain itu, di Indonesia masih 

banyak jalur pedesatarian yang kurang memiliki nilai budaya yang mencirikhaskan 

daerahnya serta masih banyak kurangnya pohon dan bunga sehingga penggunaan 

jalur pejalan kaki untuk pejalan kaki kurang di minati di Indonesia.   

Menurut Shirvani (1985) dalam Syahri(2019) jalur pejalan kaki merupakan 

elemen penting perancangan kota. Jalur pejalan kaki merupakan fasilitas kota yang 

diperuntukan bagi pejalan kaki memisahkan lintasan kendaraan dengan pejalan 



kaki, sehingga terciptanya ketertiban berlalu lintas dan keteraturan lingkungan kota. 

Namun, penataan jalur pejalan kaki masih belum menjadi prioritas utama yang 

diperhatikan pemerintah, pada akhirnya pembangunan fasilitas jalur pejalan kaki 

akan di tangguhkan pada anggaran pembangunan tahun depannya. Pelebaran jalan 

yang dilakukkan sebagai mengurangi kemacetan yang mengambil sebagian ruas 

jalur pejalan kaki yang membuat ruang jalur pejalan kaki semakin sempit. 

Kota Bandar Lampung pun tidak luput akan pesatnya perkembangan kegiatan 

ekonomi yang menyebabkan penataan dan pengelolaan ruang kota semakin sulit. 

Dengan meningkatnya kebutuhan ruang publik pada pusat kegiatan kota Bandar 

Lampung, yang tidak diimbangi dengan penataan ruang terbuka yang baik sehingga 

menghasilkan ruang kota yang kurang layak, karena penataan yang kurang 

memperhatikan aspek lingkungan yang sehat, nyaman serta aman bagi  pengguna 

ruang publik. Perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung menyebabkan  

urbanisasi  yang  berdampak pada kebutuhan ruang publik. Namun pada saat ini 

kualitas dan kuantitas ruang publik Kota Bandar Lampung masih di abaikan 

kepentingannya. Pembangunan Kota Bandar Lampung berorientasi pada sistem 

transportasi dengan moda kendaraan bermotor terbukti sudah ada  8 fly-over dan 1 

under pass. Ruang publik untuk pejalan kaki menjadi berkurang bahkan hilang 

kalaupun ada, tidak dapat memeberikan manfaat dan keuntungan bagi pejalan kaki. 

Ruang publik Kota Bandar Lampung mengalami penurunan kualitas dan kuantitas 

baik fisik maupun non fisik terutama pada jalur pejalan kaki yang disebabkan oleh 

keamanan, kenyamanan dan berbudaya serta perubahan fungsi kawasan terutama 

di pusat kota yang menyebabkan banyak persoalaan yang terjadi. 

Kawasan pusat Kota Bandar Lampung yang cenderung menjadi kawasan 

komersil yang memiliki banyak permasalahan terkait penyedian dan kualitas ruang 

publik, terutama infrastruktur jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki di pusat kota 

dalam penyediaanya semakin dikesampingkan karena pemerintah lebih 

mementingkan pelebaran jalur jalan kendaraan. Jalur pejalan kaki dan Ruwasja 

(ruas pengawasan jalan) atau GSB (garis sempadan bangunan) juga mengalami 

penurunan kualiatas dan kuantitas, karena adanya fungsi baru pada lingkungan 

tersebut seperti parkir kendaraan, pedagang dan bahkan jasa tambal ban. Kawasan 

pusat Kota Bandar Lampung tidak mementingkan kepentingan Ruwasja atau GSB 



sebagai ruang publik, terbukti pada koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. 

Diponegoro sebagai kawasan pusat kota yang mayoritas perdagangan dan jasa yang 

memiliki garis sempadan bangunan kurang dari 15 meter sehingga dapat di pastikan 

bahwa banyak yang melanggar Peraturan Daerah kota Bandar Lampung nomor 7 

tahun 2014 tentang Bangunan Gedung ini berdampak pada munculnya fungsi baru 

seperti halnya yang telah di sebutkan diatas pada jalur pedesatarian.  

Fungsi baru yang muncul pada koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. 

Diponegoro menyebabkan kurangnya minat pengguna jalur pejalan kaki  karena 

rasa keamanan, kenyamanan dan berbudaya yang mencirikhaskan pusat Kota 

Bandar Lampung mengalami penurunan kualitas dan kuantitas. Perubahan fungsi 

kawasan tersebut juga berdampak pada landmark Kota Bandar Lampung yang 

terletak di sepanjang Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. Diponegoro, seharusnya 

menjadi ciri khas kota yang  mengutamakan budaya daerah Kota Bandar Lampung. 

Sirait (2011) mangatakan landmark adalah elemen penting dari suatu daerah 

atau kawasan karena membantu orang mengenali suatu tempat untuk 

mengorientasikan diri di dalam tempat tersebut dan membantu orang mengenali 

suatu daerah atau kawasan. Dengan kata lain, landmark merupakan ciri khas suatu 

kota atau kawasan yang dapat dijadikan sebagai identitas dari tempat tersebut. 

Peran landmark sebagai sarana promosi ditunjukkan dengan banyaknya foto yang 

diunggah ke media sosial dengan berlatarkan sebuah landmark yang menjadi ciri 

khas dari tempat tersebut atau tempat dimana foto itu diambil. 

Kawasan Bundaran Lungsir, Kawasan Bundaran Adipura dan Kawasan 

Taman Gajah merupakan kawasan yang menjadi landmark Kota Bandar Lampung  

yang indah dan megah. Namun persoalaan pada pada ketiga landmark tersebut 

sangat kompleks terutama pada infrastruktur jalur pejalan kaki. 

 

 



 

Sumber: Survei, 2019 

Gambar 1.1  
Kawasan Landmark Adipura 

 

Dari ketiga tersebut, Kawasan Bundaran Adipura lah yang cukup terkenal dan  

dijadikan kawasan fungsional seperti kegitan car free day (CFD), pagelaran musik, 

berkumpulnya berbagai club atau kegitan diwaktu-waktu tertentu. Untuk Kawasan 

Taman Gajah yang baru dibangun dan diresmikan pada  10 februari 2018, kawasan 

ini memberikan rasa kenyamanan bagi masyrakat Bandar Lampung berbagai usia 

dan fasilitas olahraga seperti lintasan skateboard, basket dan sarana dan prasarana  

pendukung. Kemudian, untuk Kawasan Bundaran Lungsir pada siang hari Pertigaan 

Lungsir difungsikan sebagai salah satu landmark di Bandar Lampung. Saat malam 

hari, Kawasan Pertigaan Lungsir beralih fungsi menjadi kawsan kuliner malam 

yang memiliki banyak warung atau pedagang kaki lima yang menjual berbagai 

makanan dan berbagai minuma yang relatif murah. Terletak di sekitar Masjid 

Agung Al -Furqon dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat kota.  

Kawasan Bundaran Lungsir, Kawasan Bundaran Adipura dan Kawasan 

Taman Gajah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ketiga landmark  

memiliki daya tarik tersendiri pada setiap usia yang datang di kawasan landmark 

Kota Bandar Lampung terbukti setiap hari, ketiga landmark tersebut selalu ramai 

dan mengalami peningkatan pengunjung pada hari libur atau weekend khususnya di 

Kawasan Adipura yang ditetapkan oleh Pemkot Kota Bandar Lampung sebagai 

kawasan car free day (CFD) pada hari minggu sehingga kebutuhan akan ruang 

publik dan jalur pejalan kaki.  

Tetapi keadaan pada kawasan ketiga landmark yang terletak di koridor Jl. 

Jenderal Sudirman hingga Jl. Diponegoro masih kurang optimal dalam penataan 

lingkungan, khususnya pada jalur pejalan kaki yang ada terlihat semrawut dan tidak 



tertata rapi, sehingga menyebabkan fasilitas tersebut memburuk. Kemudian muncul 

fungsi baru seperti parkir kendaraan pada jalur pejalan kaki sehingga kemaanan, 

kenyaman, dan berbudaya tidak tercipta di ruang publik serta kurangnya vegetasi 

tumbuhan yang membuat iklim semakin panas. Masalah-masalah tersebut 

berdampak pada penggunaan transportasi pejalan kaki semkin kurang diminati. 

 

Sumber: Survey, 2019 

Gambar 1.2  

Kondisi Jalur pejalan Kaki 
 

Dari persoalan yang telah disebutkan sebelumnya, maka dibutuhkan  panduan 

rancangan jalur pejalan kaki dan lingkungan sekitarnya pada koridor Jl. Jenderal 

Sudirman hingga Jl. Diponegoro agar terciptanya keselamatan, keamanan, 

keindahan dan kenyamanan bagi pengguna jalur pejalan kaki. Banyaknya aktivitas 

kegiatan di koridor tersebut untuk menunjang aktivitas gerak para pejalan kaki 

harus tersedianya jalur pejalan kaki (trotoar) yang aman, nyaman dan berbudaya 

yang mencirikhaskan Kota Bandar Lampung. Serta ruang publik yang dapat 

dimanfaatkan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Beradasarkan latar belakang studi yang telah diuraikan diatas, bahwa belum 

optimalnya jalur pejalan kaki, penataan lingkungan dan melanggar luas GSB yang 

telah diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangunan 

Gedung pada koridor Jl.Jenderal Sudirman hingga Jl. Diponegoro sebagai pusat 

Kota Bandar Lampung. Pada koridor tersebut terdapat 3 (tiga) landmark atau ikon 

Kota Bandar Lampung yaitu Kawasan Bundaran Lungsir, Kawasan Bundaran 

Adipura dan Kawasan Taman Gajah sebagai objek penelitian yang menarik untuk 

dikaji,  Selain terletak di pusat kota, permasalahan fisik fasilitas pejalan kaki dan 



beragam permasalahan dari segi aspek keamanan, kenyamaan dan berbudaya perlu 

dikaji lebih lanjut agar ciri khas Kota Bandar Lampung dapat tercipta. Maka 

penelitian ini dilakukan karena belum adanya penelitian panduan rancang yang 

mencirikhaskan pusat Kota Bandar Lampung. Kemudian memberikan panduan 

rekomendasi penataan jalur pejalan kaki yang nyaman serta aman kepada 

pemerintah Kota Bandar Lampung dan masyarakat, agar terciptanya kota yang aktif 

dan meningkatkan citra Kota Bandar Lampung. Saat ini, pemerintah sudah 

berupaya menyediakan jalur pejalan kaki namun masih kurangnya memenuhi 

kriteria, prinsip dan standar untuk jalur pejalan kaki. 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka timbul pertanyaan penelitian 

yaitu:  

“Bagaimana panduan rancangan pada koridor Jl. Jenderal Sudirman 

hingga Jl. Diponegoro sebagai pusat Kota Bandar lampung?”  

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan menyusun panduan 

rancangan kawasan pada koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. Diponegoro 

dengan konsep aman, nyaman dan berbudaya sebagai pusat Kota Bandar Lampung. 

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka terdapat beberapa sasaran 

penelitian yaitu:  

1. Mengidentifikasi karakterisik fisik dan non fisik Jl. Jenderal Sudirman hingga 

Jl. Diponegoro. 
 

2. Mengidentifikasi konsep koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. 

Diponegoro. 

3. Menyusun panduan rancangan koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. 

Diponegoro dengan konsep aman, nyaman dan berbudaya untuk 

meningkatkan citra pusat Kota Bandar Lampung.   

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup wilayah, ruang lingkup 

materi dan ruang lingkup waktu. 



1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah penelitian yaitu berada di Kota Bandar lampung. Secara geografis 

Kota Bandar Lampung terletak pada koordinat 5° 20’ - 5°30’ Lintang Selatan dan 

105°28’ - 105°37’ Bujur Timur, dengan batas batas wilayah sebagai berikut: 

 Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung. 

 Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang 

Cermin Pesawaran. 

 Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Wilayah lokasi penelitian berada di pusat Kota Bandar Lampung tepatnya Jl. 

Jenderal Sudirman hingga Jl. Diponegoro. Lebih tepatnya ikon Kota Bandar 

Lampung, dari Kasawasan Lungsir - Kawasan Bundaran Adipura -  Taman Gajah. 

Berikut merupakan peta lokasi penelitian: 

 

     Sumber:Analisis 2019 

Gambar 1.3 

 Lokasi Penelitian 
 



Pengambilan lokasi kawasan koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. 

Diponegoro diambil atas dasar  beberapa pertimbangan. Berikut ini merupakan 

justifikasi pemilihan wilayah penelitian, yaitu: 

1. Penataan koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. Diponegoro sebagai pusat 

kota yang belum menonjolkan budaya yang mencirikhaskan kota Bandar 

lampung.  

2. Koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. Diponegoro terdapat 3 ikon Kota 

Bandar Lampung yang belum didukung fasilitas jalur pejalan kaki yang aman 

dan nyaman bagi pengunjung. 

3. Koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. Diponegoro merupakan kawasan 

multifungsi yaitu fungsi peribadatan, pemukiman, perdagangan, jasa, 

perkantoran serta taman yang harus ditata dengan baik. 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini mengidentifikasi pengembangan 

arahan kawasan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada jalur pejalan 

kaki di koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. Diponegoro sebagai pusat Kota 

Bandar Lampung baik fisik maupun non-fisik dilihat dari aspek kenyamanan, 

keamanan dan keindahan ruang publik serta membuat gambaran panduan 

rancangan pada jalur pejalan kaki dan lingkungan sekitarnya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara akademik 

dan praktik. Maanfaat secara akademis sebagai bahan kajian dalam penataan 

koridor pada pusat kota, mengingat bahwa belum ada penelitian tentang panduan 

rancang pusat kota. Untuk secara praktis memberikan pengetahuan terkait konsep 

rancangan koridor yang aman, nyaman, dan berbudaya citra pusat kota. 

 

 

  

 



1.6 Kerangka Berfikir 
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1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai 

pendekatan penelitian, teknis yang digunakan dalam memperoleh dan mengolah 

data terhadap variabel-variabel penelitian yang telah dirumuskan, sesuai dengan 

tujuan yaitu menyusun panduan rancangan kawasan pada koridor Jl. Jenderal 

Sudirman hingga Jl. Diponegoro dengan konsep aman, nyaman dan berbudaya 

sebagai pusat Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deduktif kuantitatif dengan metode penelitian sebagai berikut. 

 

1.7.1 Metode Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan hal yang telah dibahas dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deduktif. Suharso (2009) 

mengungkapkan bahwa kuantitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang 

tersusun secara sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas dari awal hingga 

akhir dalam pembuatan desain penelitian, baik tujuan penelitian,subjek objek dalam 

penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodeloginya. Salah satu tujuan 

metode ini adalah untuk menguji teori yang telah berlaku selama ini apakah benar 

atau salah. Tanzez (2011) berpendapat bahwa  penelitian kuantitatif adalah suatu 

penelitian yang banyak mengunakan hipotesis verifikasi yang dimulai dengan 

pendekatan deduktif  kemudian melakukan pengujian di lapangan. Dalam 

penelitian ini peneliti di tuntut untuk penafsiran data yang telah diperoleh. 

Dalam penelitian ini terdapat sasaran yang akan di bahas antara lain 

Mengidentifikasi arahan pengembangan koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. 

Diponegoro sebagai pusat kota Kota Bandar Lampung melalui analisis konten atau 

isi. Sasaran yang kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik kawasan baik fisik 

maupun non-fisik koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. Diponegoro sebagai 

pusat Kota Bandar Lampung dengan metode analisis tapak dan analisis aktivitas. 

Sasaran ketiga menyusun konsep rancangan koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga 

Jl. Diponegoro dengan konsep aman, nyaman dan berbudaya untuk meningkatkan 

citra pusat Kota Bandar Lampung melalui analisis deskriptif dengan sasaran satu 

dan dua telah tercapai.   



1.7.2 Metode Pengumpulan data 

Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, pengumpulan data dilakukan dengan  

mengumpulkan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan proses 

perancangan yang akan dilakukan. Data primer diperoleh dari observasi lapangan 

secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literature dan 

peraturan terkait dan standar Sni yang berlaku. Pengumpulan data, baik primer 

maupun sekunder, dilakukan agar proses perancangan koridor Jl. Jenderal 

Sudirman hingga Jl. Diponegoro dapat menghasilkan rancangan yang sesuai 

dengan konsep dan ketentuan yang ada, sehingga menjadi solusi yang efektif dalam 

mengembalikan fungsinya sebagai ruang publik. 

 

1. Data Primer 

Pengumpulan data primer dibutuhkan untuk mendaptakan data secara 

actual mengenai kondisi eksisting koridor Jl. Sudirman hingga Jl. Diponegoro 

sebagai kawasan konsep perancangan. Observasi lapangan dilakukan dengan 

harapan terkumpulnya data akhir berupa kondisi eksisting kawasan saat ini, 

karakteristik baik fisik mauapun non fisik. Adapun observasi dalam kebutuhan data 

guna mengidentifikasi karakteristik fisik di koridor tersebut, berupa variabel yang 

telah dijelaskan pada sintesa variabel, seperti tata guna lahan, tata massa bangunan, 

sirkulasi kendaraan, RTH, sitem sarana utilitas, sirkulasi, tata kualitas bangunan 

dan marka jalan. Selanjutnya dalam mengidentikasi karakteristik non fisik data 

yang dibutuhkan berupa aktivitas aktif dan pasif. Aktivitas tersebut yang 

diperhatikan adalah aktivitas, perilaku, kebutuhan fasilitas, karakteristik kegiatan 

dan pengguna.  

  Pengumpulan data primer pada observasi dilakukan dengan beberapa 

teknik, yang pertama adalah fotografi. Teknik pengumpulan data dengan fotografi 

dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data primer karena dapat merekam 

secara akurat, baik bentuk fisik dan aktivitas sosial  dimana masyarakat berkumpul 

dan berinteraksi dalam aksi sosial di kawasan penelitian. Fotografi telah ditetapkan 

sebgai sesuatu yang berharga dalam proses investigasi sosial (Becker, 1995; Liao 

dkk, 2012). Hasil dari penganmbilan foto aktivitas tersebut menjadi dasar untuk 



dilakukannya studi dan analisis pola perilaku masyarakat yang terjadi di kawasan 

perencanaan. 

 

2. Sekunder 

Pengumpulan data sekunder melalui pengambilan dari kajian studi literature 

terhadap teori-teori, standar Indonesia yang berlaku, maupun aturan-aturan yang 

terkait dengan perancangan koridor. Studi literature dilakukan untuk merumuskan 

kriteria dan prinsip rancangan koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. Diponegoro 

sebagai ruang terbuka publik yang sesuai dengan kondisi kawasan pusat kota. 

Pengolalaan data sekunder berdarkan hasil kajian studi literature dilakukan 

dengan metode content analisis  atau analisis isi. Menurut Holsti (1969) analisis isi 

adalah suatu teknik membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi 

karakteristik-karakteristik pesan tertentu secara obyektif, sistematis, dan generalis. 

Analisis ini dilakukan dengan tujuan utama, yakni memberikan uraian yang 

sistematis dan dapat diuji tentang isi utama suatu wacana naratif, dan menghasilkan 

kesimpulan yang valid tentang konteks naratif berdasarkan deskripsi dari wacana 

tersebut. Dengan menggunakan analisis isi sebagai metode pengumpulan data 

sekunder, dengan  penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yang mimiliki 

jenis deduktif dengan pendekatan kuantitatif. 

1.7.3 Metode Anlisis Data  

Data-data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data di atas akan 

diolah dalam tiga analisis, yakni analisis content atau isi, analisis tapak, dan analisis 

deskriptif. Ketiga analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengindetifikasi 

potensi dan persoalan yang ada di koridor Jl. Jenderal Sudirman hingga Jl. 

Diponegoro sehingga terwujudnya konsep perancangan yang sesuai aman, nyaman 

dan berbudaya sebagai kawasan pusat Kota Bandar Lampung. 

Sasaran 1  Mengidentifikasi Karakteristik Fisik dan Non fisik 

Pada sasaran satu penelitian ini menggunakan variabel-variabel elemen 

pembentuk kota guna mengetahui karakteristik fisik pada kawasan penelitian yakni 

koridor, tata guna lahan, sirkulasi, parkir, ruang terbuka, jalur pejalan kaki, tata 



bangunan, kualitas lingkungan dan utilitas. Variabel-variabel tersebut didapat 

secara primer dengan cara observasi langsung pada kawasan penelitian. Kemudian 

dalam mengetahui karakteristik nonfisik kawasan penelitian ini memperhatikan 

arahan pengembangan dan fungsi kawasan penelitian agar terciptanya kelarasan 

pengembangan wilayah. Arahan pengembangan berpedoman dokumen Perda Kota 

Bandar Lampung no 10 tahun 2011. 

Dari data-data baik secara primer maupun sekunder tersebut akan di 

analisis. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis 

deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitaif adalah teknis analisis yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan, 

analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau 

melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya.   kemudian dalam mengetahui karakter fisiknya peneliti 

menggunakan analisi tapak. Analisis tapak merupakan analisis yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi semua faktor-faktor yang mempengaruhi bangunan pada 

suatu tapak yang kemudian faktor-faktor tersebut dievaluasi dampak fositif dan 

negatifnya.  Sedangkan dalam menentukan karakter nonfisik menggunakan analisis 

isi. Analisis isi merupakan teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat 

kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan 

secara sistematis dan objektif (Holsti dalam Ibrahim, 2009). 

Dari sasaran satu didapat berupa data-data persoalan dan potensi wilayah 

serta arahan pengembangan wilayah penelitian. Data persoalan dan potensi 

digambarkan berbentuk peta yang kemudian direspon dengan memecahkan 

persoalan yang ada dan memaksimalkan potensi wilayah penelitian. Kemudian, 

data arahan pengembangan wilayah berupa pembagian BWK, struktur ruang, fungsi 

kawasan dan aktivitas kawasan. Berikut adalahn diagram alur analisis pada sasaran 

satu: 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sasaran 2: Mengidentifikasi Konsep Rancangan 

  Setelah mengetahui karakteristik site tapak potensi dan persoalaan dan 

arahan pengembangan, kemudian penulis menentukan konsep rancangan dengan 

menggunakan metode USG (urgensive seriousness growt) sesuai kondisi eksisting 

dan memperhatikan visi misi Kota Bandar Lampung agar konsep rancangan sesuai 

dengan misi Kota Bandar Lampung. USG adalah salah satu metode skoring untuk 

mengurutkan isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat 

urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 – 5 

atau 1 – 10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Proses 

untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, 

keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan bekembangnya masalah 

tersebut semakin besar. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Urgensy atau urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak 

masalah tersebut diselesaikan. 

2. Seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat 

dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap 

keberhasilan, membahayakan system atau tidak. 

Input Proses Output 

1. Tata guna lahan 

2. Sirkulasi 

3. Parkir 

4. Ruang terbuka 

5. Jalur pejalan 

kaki 

6. Tata Bangunan 

7. Tata kualitas  

8. utilitas 

Dokumen Perda 

analisis deskriptif 

kuantitatif dan analisis 

deskriptif kualitatif. 

(tapak) 

analisis deskriptif 

kuantitatif dan analisis 

deskriptif kualitatif. (ISI) 

Potensi dan persoalan 

fisik kemudian direspon 

Arahan pengembangan 

daerah penelitian  



3. Growth atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut 

berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.  

USG pada penelitian ini digunakan untuk menentukan persoalaan yang 

paling urgensi, tingkat keseriusan dan dampak yang akan terjadi. Kemudian untuk 

menyelesauikan persoalaan tersebut dibentuknya visi dan misi, kemudian program 

ruang dan analisis keterkaitan guna menyelesaikan misi yang telah dibentuk. 

Selanjutnya penulis membagi zonasi dan segmen. Zonasi dibagi berdasarkan arahan 

pengembangan dan karakteristik pada site tapak. Sedangkan, segmen dibagi 

menjadi empat segmen sesuai dengan fungsi guna lahan dan aktivitas pada site 

tapak. Berikut adalah diagram alur analisis pada sasaran dua: 

 

 

 

 

 

Sasaran 3: Menyususun Panduan Rancanagan 

Setelah teridentifikasi arahan pengembangan dan teridentifikasi 

karakteristik fisik dan non-fisik serta konsep rancangan. Kemudian, melakukan 

penyusunan panduan rancangan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan dan 

kebutuhan ruang dari karakteristik fisik dan non-fisik. Sehingga, terciptanya 

kawasan yang aman, nyaman serta berbudaya yang mencirikhaskan Kota Bandar 

Lampung. variabel elemen pembentuk kota seperti yang telah disebutkan pada 

sasaran satu kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2014) metode analisis deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan gambar atau data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analsisi ini digunakan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan setiap segmen atau gambar konsep 

rancangan yang telah disusun. Analisis ini diharapkan dapat mempermudah 

Input Proses Output 

Visi misi kota, 

observasi pada 

kawasan, Analisis 

pada sasaran 1 

analisis deskriptif 

kuantitatif dan analisis 

deskriptif kualitatif. (USG) 

Konsep rancangan 

berupa visi dan misi 



pembaca dalam memahami konsep rancangan koridor Koridor Jl. Jenderal 

Sudirman hingga Jl. Diponegoro. Berikut adalahn diagram alur analisis pada 

sasaran tiga: 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.4 Desain Penelitian 

Desain analisis merupakan perumusan dari seluruh yang telah dilakukan 

peneliti dari awal yaitu variabel apa saja sesuai sasaran dalam penelitian ini. 

Kemudian variabel tersebut memiliki indicator dalam menerapkan variabel pada 

daerah penelitian. Keseluruhan variabel memiliki teknik dalam pengambilan data 

baik secara primer dan sekunder. Data-data tersebut di analisis yang telah 

disebutkan sebelumnya. Sehingga diperoleh ouput dari keseluruhan data variabel 

yang telah di analisis. Berikut  untuk tabel desain penelitian: 

 

Input Proses Output 

Sasaran 1 respon 

solusi dari 

persoalan dan 

potensi serta arahan 

pengembangan 

Sasaran 2 konsep 

rancangan berupa 

visi dan misi  

analisis deskriptif  Panduan rancangan 



 

Tabel I Desain Penelitian 

Sasaran Variabel Indikator 
Teknik Pngumpulan data 

Analisis Output 

Primer Sekunder 

Karakteritik fisik 
dan nonfisik 

1. Tata guna lahan 

Sesuai dengan Peraturan 
Daerah kota Bandar 

Lampung nomor 7 tahun 
2014 tentang Bangunan 
Gedung dan kebutuhan 

ruang pendukung 
aktivitas 

 √   

analisis 
deskriptif 

kuantitatif dan 
analisis 

deskriptif 
kualitatif. 

(tapak) 

Potensi dan 
persoalan fisik 

kemudian 
direspon 

2. Sirkulasi  √   

3. Parkir  √   

4. Ruang Terbuka  √   

5. Jalur Pejalan kaki  √   

6. Tata Bangunan  √   

7. Kualitas 
lingkungan  √   

8. Utilitas  √   

Arahan 
Pengembangan 

Perda Kota Bandar 
Lampung no 10 tahun 
2011 tentang rencana 

tata ruang wilayah 

  

 √ 

analisis 
deskriptif 

kuantitatif dan 

analisis 

deskriptif 

kualitatif. (ISI) 

Arahan 
pengembangan 

daerah 
penelitian  

Konsep Rancangan 
Aman, Nyaman dan 

Berbudaya 

Visi misi kota, observasi 

pada kawasan, Analisis 

pada sasaran 1 

 √  √ 

analisis 

deskriptif 

kuantitatif dan 

analisis 

deskriptif 

Konsep 
rancangan 

berupa visi dan 
misi 



Sasaran Variabel Indikator 
Teknik Pngumpulan data 

Analisis Output 

Primer Sekunder 

kualitatif. 

(USG) 

Panduan 
Rancangan 

Aman, Nyaman dan 

Berbudaya 

Sasaran 1 respon solusi 
dari persoalan dan 

potensi serta arahan 
pengembangan  √  √ 

analisis 
deskriptif  

Panduan 
Rancangan 

Daerah 
Penelitian 

  

Sasaran 2 konsep 
rancangan berupa visi 

dan misi  
 Sumber: Olahan 2021 
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1.8 Sistematika Penelitian 

Sistematika pembahassan dalam penelitian ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan uraian latar belakang, rumusan permasalahan, 

tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian,manfaat penlitian, kerangka 

berfikir, metodologi penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai beberapa tinjauan teori yang 

mendukung penelitian ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran umum wilayah penelitian, 

karakteristik wilayah studi terkait penelitian. 

BAB IV METODE PENELITIAN  

Bab ini meliputi analisis beserta hasil yang didapatkan mengenai analisis 

tapak, amalisis isi, konsep ruang dan panduan rancangan. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai kesimpulan penelitian dan 

rekomendasi untuk menangani masalah yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 


