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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ruang terbuka adalah kebutuhan yang berpengaruh dan sangat penting yang harus 

diutamakan keberadaan dan penataannya, salah satunya ruang terbuka publik. 

Menurut Nazarudin (1994) ruang terbuka publik adalah tempat dari behaviour 

setting dan menjadi suatu yang harus dimiliki oleh suatu kota. Secara alami 

biasanya manusia membutuhkan dan menggunakan ruang publik sebagai ruang atau 

tempat untuk berkegiatan memenuhi kebutuhan sosial yang diinginkan. Ruang 

terbuka publik memungkinkan seseorang atau kelompok berinteraksi dengan 

banyak orang, selain itu ruang publik biasanya mendukung untuk melakukan 

kegiatan tanpa tujuan yang jelas seperti bersantai, istirahat sejenak dari kesibukan 

pekerjaan maupun untuk menghirup udara segar sambil menikmati suasana.  

Suatu ruang publik memiliki peran sebagai elemen kota yang dapat memberikan 

karakteristik tertentu, sebagai aktivitas ekonomi masyarakat, peran interaksi sosial, 

serta wadah apresiasi budaya sehingga menambah kualitas suatu ruang kota 

(Darmawan, 2005). Jika suatu kota tidak mempunyai ruang publik maka akan 

timbul persoalan, karena pentingnya ruang publik sebagai penentu keseimbangan 

dan proporsi lingkungan hidup maupun binaan (Rully, 2017).  

Hubungan antara ruang publik dengan penggunanya terdapat faktor yang dapat 

memengaruhi yaitu Comfort (kenyamanan), Discovery (ketertarikan kepada ruang), 

Active engagement (bentuk aktivitas melibatkan pengguna), Passive engagement 

(penggunaan pasif), dan Relaxation (ketenangan) (Carmona, 2003). Keberhasilan 

suatu ruang publik bergantung pada desain dari sebuah ruang publik itu sendiri 

untuk memberikan kenyamanan terhadap pengunjung atau masyarakat yang 

menggunakan ruang tersebut, ataupun dapat mendukung dan memfasilitasi aktivitas 

di dalamnya, sehingga pemanfaatan publik banyak dilakukan (Satwiko, 2009).
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Jenis ruang publik (open space) yang dimiliki suatu kota yaitu urban park salah 

satunya alun-alun. Alun-Alun seringkali dijadikan sebagai landmark suatu kota 

salah satunya seperti di Kota Bandung. Alun-Alun Kota Bandung merupakan 

landmark kota Bandung yang dirancang sebagai ruang terbuka yang memiliki 

peranan sebagai ruang terbuka publik yang mempunyai daya tarik tersendiri. Maka 

dari itu dengan melihat kenyamanan terhadap elemen fisik dan desain, juga fasilitas 

pendukung akan menunjang aktivitas terhadap pemanfaatan ruang publik yang 

terjadi didalamnya. Meskipun kenyamanan sangat sulit didefinisikan, tetapi 

setidaknya kenyamanan dirasakan sehingga dapat dinilai melalui pengamatan 

langsung ataupun penilaian responsif setiap individu atau preferensi pengunjung. 

Apabila terjadi persoalan dalam behaviour setting pada ruang publik, maka harus 

ada beberapa yang diimplementasikan dengan melihat pola kegiatan, lingkungan 

pergaulan (milieu) maupun lingkungan pergaulan dengan hubungan pola kegiatan 

(synomorphic) (Barker, 1968). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut Nazarudin (1994) ruang publik merupakan wadah dari behaviour setting 

yang sebaiknya memiliki aspek estetika dan aspek kenyamanan. Tanpa ada 

kenyamanan pada ruang publik, akan sulit untuk melihat kebutuhan pengunjung 

atau masyarakat terhadap suatu ruang publik. Rasa nyaman dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan maupun fisik sekitarnya, selain itu bergantung pada kualitas dan 

karakter ruang tersebut (Carr, 1992). Salah satu indikasi suksesnya ruang publik 

adalah pemanfataan ruang publik tersebut dan banyak dikunjungi oleh masyarakat 

atau pengunjung. Jika diamati Alun-Alun Kota Bandung mempunyai daya tarik 

yang sangat berpengaruh dan kuat karena masyarakat kota atau pengunjung banyak 

mengunjungi ruang publik tersebut. Pengunjung atau masyarakat yang datang ke 

Alun-Alun ini melakukan berbagai aktivitas, dan jelas mempunyai persepsi masing-

masing terhadap fasilitas yang disediakan dan juga kenyamanan yang dirasakan. 

Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh kenyamanan terhadap 
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pemanfaatan ruang publik terkait elemen fisik desain ruang publik, dengan melihat 

hubungan antara pola kegiatan dengan lingkungan (synomorphic). Hal ini untuk 

menilai ruang publik apakah sudah nyaman atau tidak sebagai ruang publik, 

sehingga dapat memenuhi atau melengkapi kebutuhan interaksi sosial di ruang 

publik. Karena ruang publik yang baik adalah wadah atau tempat yang dapat 

memenuhi kebutuhan untuk berinteraksi sosial (Carmona, 2003).  

Berdasarkan penjelasan latar belakang serta permasalahan yang sudah dijelaskan, 

maka pertanyaan dalam penelitian yang timbul dan ingin di identifikasi adalah 

“Bagaimana Pengaruh Kenyamanan Alun-Alun Kota Bandung Terhadap 

Pemanfaatan Ruang Publik?” 

1.3  Tujuan dan Sasaran 

Guna mencapai keluaran yang diinginkan, dalam penelitian ini dibutuhkan tujuan 

dan sasaran penelitian sebagai berikut.  

1.3.1 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai adalah 

untuk mengidentifikasi pengaruh kenyamanan terhadap pemanfaatan ruang publik.  

1.3.2 Sasaran  

Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian antara lain: 

1. Teridentifikasinya ketersedian dan kondisi fasilitas pendukung ruang publik; 

2. Teridentifikasinya kenyamanan berdasarkan kenyamanan fisik, kenyamanan 

psikospiritual, kenyamanan lingkungan dan kenyamanan fasilitas terkait 

elemen-elemen fisik dan desain dalam perancangan ruang publik; dan 

3. Teridentifikasinya karakteristik aktivitas pengunjung berdasarkan jenis dan 

persebaran aktivitas pengunjung ruang publik dengan place centered  

mapping dengan menggunakan setting waktu; dan 

4. Teridentifikasinya pengaruh kenyamanan terhadap pemanfaatan ruang publik 

berdasarkan elemen fisik desain ruang publik dan aktivitas pengunjung. 
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1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbagi sebagai ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup substansi yang berguna untuk mempermudah proses perencanaan agar 

terfokus pada hal-hal yang menjadi pokok pembahasan penelitian. 

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah 

Alun-Alun Kota Bandung merupakan ruang terbuka publik yang terletak di Jalan 

Asia Afrika, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Batas 

wilayah administrasi Alun-Alun Kota Bandung sebagai berikut. 

 Sebelah Utara : Jalan Asia Afrika 

 Sebelah Selatan : Jalan Dalem Kaum 

 Sebelah Barat  : Jalan Asia Afrika Timur 

 Sebelah Timur  : Masjid Besar Kota Bandung 

Adapun justifikasi pemilihan lokasi pada wilayah penelitian sebagai berikut : 

Alun-Alun Kota Bandung merupakan ruang terbuka hijau sekaligus ruang terbuka 

publik, selain itu Alun-Alun Kota Bandung di tetapkan sebagai PPK (pusat pelayan 

kota) kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi yang  melayani 

wilayah Bandung Barat. Alun-Alun Kota Bandung menjadi salah satu destinasi 

tujuan pariwisata kota di Kota Bandung dan menjadi tempat favorit pengunjung 

atau masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya minat yang cukup besar terhadap 

keberadaan ruang publik Alun-Alun Kota Bandung. Lokasinya yang cukup 

strategis karena berada di jalan arteri primer yaitu Jalan Asia Afrika, jalan ini 

banyak dilalui karena letaknya berada di pusat kota, tepatnya disamping Masjid 

Raya Kota Bandung. Selain itu lokasi Alun-Alun dekat dengan pusat kegiatan 

perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pusat kuliner juga menjadi landmark Kota 

Bandung. Alun-Alun ini memiliki beberapa fasilitas pendukung untuk melengkapi 

kebutuhan saat berada di ruang terbuka publik tersebut. Saat hari libur biasanya 

alun-alun sangat ramai banyak dikunjungi.
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Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

Gambar 1.1 

Peta Administrasi Alun-Alun

GAMBAR 1.1 
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1.4.2. Ruang Lingkup Substansi 

Berdasarkan tujuan dan sasaran dari penelitian ini, perlu adanya pembatasan 

terhadap materi yang akan dikaji. Oleh karena itu, pembatasan materi tersebut 

berguna untuk mempermudah peneliti perihal sesuatu berkaitan dengan ruang 

lingkup substansi. Elemen yang ditinjau berdasarkan elemen-elemen fisik dan 

desain terhadap pemanfaatan ruang publik berdasarkan faktor-faktor kenyamanan 

ruang publik seperti kenyamanan fisik; kenyamanan psikospiritual; kenyamanan 

lingkungan; kenyamanan fasilitas dan juga berdasarkan aktivitas yang dilakukan 

pengunjung terkait jenis aktivitas dan persebaran aktivitas menggunakan place 

centered mapping.  

Substansi penelitian tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut: 

1. Membahas ketersedian dan kondisi fasilitas pendukung ruang publik yang 

di lihat berdasarkan Harris dan Dinnes (1998), Nugroho (2014), Permen PU 

No 03 Tahun 2014 dan Permen PU No 30 Tahun 2006, yaitu: 

 Lampu Penerangan berupa fasilitas pendukung dengan melihat 

ketersediaan kondisi, ukuran dan jarak lampu penerangan berdasarkan 

observasi yang dilakukan dan indikator yang mempengaruhi 

kenyamanan fasilitas tersebut. 

 Tempat Sampah berupa fasilitas pendukung dengan melihat 

ketersediaan kondisi, ukuran dan jarak tempat sampah berdasarkan 

observasi yang dilakukan dan indikator yang mempengaruhi 

kenyamanan fasilitas tersebut. 

 Tempat Duduk/Bangku berupa fasilitas pendukung dengan melihat 

ketersediaan kondisi, ukuran dan jarak tempat duduk berdasarkan 

observasi yang dilakukan dan indikator yang mempengaruhi 

kenyamanan fasilitas tersebut. 

 Jalur Pedestrian berupa fasilitas pendukung dengan melihat 

ketersediaan kondisi, ukuran jalur pedestrian berdasarkan observasi 

yang dilakukan dan indikator yang mempengaruhi kenyamanan fasilitas 
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 Signage/Penanda berupa fasilitas pendukung dengan melihat 

ketersediaan kondisi berdasarkan observasi yang dilakukan dan 

indikator yang mempengaruhi kenyamanan fasilitas tersebut. 

 Jalur Pemandu berupa fasilitas difabel (jalur pemandu) berupa fasilitas 

jalur pemandu khusus penyandang disabilitas dengan melihat 

ketersediaan dan kondisi berdasarkan observasi yang dilakukan. 

 Vegetasi berupa pohon peneduh dan tanamana yang mendukung ruang 

publik dengan melihat ketersediaan kondisi berdasarkan observasi yang 

dilakukan dan indikator yang mempengaruhi kenyamanan fasilitas 

tersebut. 

 Parkir berupa lahan parkir dengan melihat ketersediaan, kondisi fasilitas 

berdasarkan observasi yang akan dilakukan dan indikator yang 

mempengaruhi kenyamanan fasilitas tersebut. 

Untuk fasilitas di bawah ini tidak terdapat pada teori ahli, namun fasilitas ini 

tersedia dan mendukung ruang publik Alun-Alun Kota Bandung. 

 Masjid Raya Kota Bandung dengan melihat ketersediaan kondisi sebagai 

fasilitas pendukung berdasarkan observasi yang dilakukan 

 Kolam ikan dengan melihat ketersediaan kondisi dan masalah 

berdasarkan observasi yang dilakukan 

 Charging Station dengan melihat ketersediaan kondisi sebagai fasilitas 

pendukung dan masalah yang mungkin dapat ditemukan berdasarkan 

observasi yang dilakukan 

 Boseh dengan melihat ketersediaan kondisi sebagai fasilitas pendukung 

dan masalah yang mungkin dapat ditemukan berdasarkan observasi yang 

dilakukan 

 Halte Bandros dan Halte TMB dengan melihat ketersediaan kondisi 

sebagai fasilitas pendukung dan masalah yang mungkin dapat ditemukan 

berdasarkan observasi yang dilakukan 
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 Perpustakaan dengan melihat ketersediaan kondisi sebagai fasilitas 

pendukung dan masalah yang mungkin dapat ditemukan berdasarkan 

observasi yang dilakukan 

 Kantin atau Pusat Kuliner dengan melihat ketersediaan kondisi sebagai 

fasilitas pendukung dan masalah yang mungkin dapat ditemukan 

berdasarkan observasi yang dilakukan 

2. Membahas kenyamanan ruang publik yang di jelaskan berdasarkan Kolcaba 

(2003), Mangunwijaya (1997), Giffort (1987) dan Hakim (2003) yang 

terbagi atas: 

a. Kenyamanan Fisik, mempertimbangkan kenyamanan fisik yang dapat 

dirasakan tubuh individu itu sendiri, terkait dengan: 

 Kenyamanan Termal, kenyaman termal mempunyai indikator 

temperatur atau iklim lingkungan terkait suhu udara dan 

kelembaban suatu kawasan. 

 Kenyamanan Audial, kenyamanan audial mempunyai indikator 

suara yang ditimbulkan dari sekitar kawasan terkait kebisingan 

terhadap pendengaran. 

b. Kenyamanan Psikospiritual, mempertimbangkan kondisi kenyamanan 

terhadap lingkungannya dengan mengekspresikan kesadaran internal 

diri yang dirasakan terkait dengan: 

 Relaxtation (relaksasi) adalah kenyamanan yang 

mempertimbangkan beberapa indikator yaitu:  

- Suasana atau ketenangan yang dirasakan dan tercipta yang 

berkaitan dengan kesadaran internal diri kondisi fisik manusia; 

- Keberadaan tata hijau atau vegetasi yang mendukung kawasan  

c. Kenyamanan Lingkungan, mempertimbangkan kenyamanan yang 

berkaitan dengan lingkungan atau keadaan dari luar yang berpengaruh 

kepada manusia atau pengguna ruang publik yang terkait dengan: 

 Sirkulasi berupa kemudahan pergerakan pengunjung dari ruang 
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satu ke ruang lain dan kemudahan pergerakan keluar masuk 

kendaraan agar tertib dan teratur. Sehingga sirkulasi dikawasan 

mudah dan nyaman. 

 Aksesibilitas berupa kemudahan pencapaian lokasi atau akses 

menuju lokasi dan hubungannya satu sama lain ataupun kemudahan 

pencapaian lokasi melalui moda transportasi. 

 Bentuk Visual berupa bentuk perancangan tapak atau tipologi 

ruang terbuka  publik. 

 Kebersihan berupa kebersihan dan perawatan di lokasi dan bebas 

dari kotoran sampah sehingga bersih dan nyaman 

 Keamanan berupa keamanan yang dirasakan saat berada di lokasi 

dan melakukan aktivitas, keamanan terhadap seluruh fasilitas saat 

digunakan sehingga tidak terjadi tindak kriminalitas/kejahatan. 

 Keindahan berupa keindahan kawasan atau keseluruhan area terkait 

keindahan tapak dan keindahan penataan vegetasi. Sehingga 

mempunyai vegetasi yang dapat meningkatkan nilai estetika ruang 

(dekoratif). 

 Vegetasi berupa ketersediaan vegetasi peneduh atau pepohonan 

rindang untuk penurun iklim mikro dan mengandung nilai estetika 

atau keindahan terhadap kenyamanan yang dirasakan. 

 Suasana berupa dan keadaan kawasan terkait suasana lingkungan 

yang khas, unik, dan dinamis dan ketenangan yang di rasakan saat 

berada di kawasan. 

 Aroma/Bau berupa aroma atau bau yang ditimbulkan dari lokasi 

dan sekitar, sampah atau selokan dan lainnya yang mengganggu 

penciuman. 

 Penerangan/Pencahayaan berupa penerangan atau pencahayaan 

alami di lokasi dan sekitar, kuat penerangan dan kualitas cahaya 

dalam ruangan. 
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3. Membahasan pemanfaatan ruang publik berdasarkan jenis dan aktivitas 

yang dilakukan, di jelaskan berdasarkan Barker (1968), Carr (1992) dan 

Lawson (2009) yang terbagi atas: 

a. Lingkungan (Milleu), mempertimbangkan tata lingkungan tertentu yang 

membentuk suatu hubungan dengan tempat atau ruang aktivitas terkait 

dengan: 

 Ruang kegiatan yang digunakan untuk beraktivitas atau tempat 

terjadinya aktivits dalam ruang terbuka atau ruang tertutup; 

b. Pelaku (Person), mempertimbangkan kriteria seperti pelaku aktivitas 

dan perilaku kegiatan yang dilakukan yang terkait dengan: 

 Aktivitas yang dilakukan, mempertimbangkan kegiatan atau jenis 

aktivitas yang dilakukan seperti aktivitas transisi dan aktivitas 

interaksi. 

- Aktivitas transisi merupakan aktivitas yang orang pilih tanpa 

tujuan yang jelas, yaitu berdiri, duduk, dan berjalan jalan.  

- Aktivitas interaksi merupakan aktivitas yang terjadi bila lebih 

dari satu orang melakukan kontak atau berinteraksi dengan 

orang lain, yaitu berbicara, bermain 

c. Waktu (Time), keberlangsungan pemakaian setting waktu yang biasanya 

dapat terjadi secara rutin atau sewaktu-waktu dengan 

mempertimbangkan penggunaan waktu aktivitas yang dilakukan pada 

periode waktu tertentu terkait dengan hari (hari libur dan hari herja), jam 

(60 menit), menit, pekan dan bulan. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini disusun sistematis dan dijelaskan secara 

deskriptif agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Sistematika 

penulisan penelitian terdiri atas 6 (enam) bab yang saling berkaitan, yang di 

dalamnya memberikan penjelasan mengenai penelitian yang sedang 
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dilaksanakan dan capaiannya. Berikut penjelasan pada masing-masing bab. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab 1 ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, 

ruang lingkup berupa ruang lingkup substansi serta ruang lingkup wilayah yang 

digunakan pada penyusunan laporan penelitian. 

BAB 2 KAJIAN LITELATUR 

Bab 2 ini menjelaskan kajian literatur tentang teori-teori yang berkaitan dan 

berhubungan dengan penelitian yang didapat dari berbagai sumber baik buku, 

karya ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan maupun media elektronik. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab 3 ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, pengambilan sampel 

dan populasi, metode pengumpulan data, metode analisis yang dilakukan peneliti 

dan tahapan-tahapan dalam melakukan analisis dalam penelitian tersebut. 

BAB 4 GAMBARAN UMUM ALUN-ALUN KOTA  

Bab 4 ini menjelaskan tentang gambaran umum dari lokasi yang telah dipilih dalam 

penelitian ini, lokasi penelitian yang dimaksud adalah Alun-Alun Kota Bandung 

yang terletak di Jalan Asia Afrika, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota 

Bandung, Jawa Barat. Pada bab ini juga menjelaskan tentang gambaran umum Kota 

Bandung yang dilihat berdasarkan letak geografis; letak topografis; batas wilayah 

dan luas wilayah Kota Bandung. Selain itu bab ini membahasas tentang kebutuhan 

pendukung terhadap penelitian yang bersangkutan seperti karakteristik Alun-Alun 

Kota Bandung berdasarkan fasilitas pendukung, karakteristik responden Alun-Alun 

Kota Bandung dan karakteristik kondisi fisik dan lingkungan secara eksisting.  

BAB 5 IDENTIFIKASI KENYAMANAN ALUN-ALUN KOTA BANDUNG 

TERHADAP PEMANFAATAN RUANG PUBLIK  

Bab 5 ini menjelaskan pengaruh kenyamanan terhadap pemanfaatan ruang publik. 
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Hasil analisis ini ditulis melalui pengolahan data yang diperoleh melalui survei 

primer yaitu observasi lapangan dan penyebaran kuesioner. Hasil analisis pada 

penelitian ini antara lain kenyamanan ruang publik berdasarkan kenyamanan fisik, 

kenyamanan psikospiritual dan kenyamanan lingkungan. Hasil kenyamanan fisik 

dan kenyamanan psikospiritual dilakukan dengan observasi secara langsung untuk 

mengidentifikasi aspek yang berpengaruh. Penilaian kenyamanan lingkungan 

dilakukan berdasarkan hasil kuesioner dengan scale likert di dukung dengan 

penilaian fasilitas pendukung Alun-Alun Kota Bandung, yang nantinya diketahui 

persepsi kenyamanan dan indeks kepuasaam terhadap ruang publik. Selain itu 

diketahui pemanfaatan runang publik berdasarkan karakteristik aktivitas (jenis 

aktivitas dan persebaran aktivitas) dengan titik lokasi aktivitas menggunakan (place 

centered mapping). Penelitian aktivitas dilakukan hari kerja dan hari libur 

berdasarkan setting waktu yaitu pada pagi hari, siang hari, sore hari dan malam hari. 

Sehingga nantinya diketahui pengaruh kenyamanan ruang publik terhadap 

pemanfaatan ruang publik yang saling berkaitan. 

BAB 6 PENUTUP 

Bab 6 ini menjelaskan kesimpulan pengaruh kenyamanan terhadap ruang 

pemanfaatan ruang publik, rekomendasi terhadap penelitian, kelemahan studi 

penelitian atau kendala penelitian. Pada bab ini terdapat juga saran peneliti terkait 

dengan penelitian sejenis, apabila ada yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 


