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Abstrak 
 
Kenyamanan termal merupakan sebuah kondisi di mana terdapat kepuasan dengan keadaan suhu 
lingkungan yang ada. Tingkat kenyamanan termal yang dirasakan setiap individu akan berbeda. 
Tingginya temperatur dan radiasi matahari merupakan beberapa faktor yangakan mempengaruhi 
bagaimana tingkat kenyamanan warga di Kota Surabaya, salah satunya adalahpejalan kaki. Jalan 
Rajawali merupakan salah satu akses utama di Kota Surabaya. Kegiatan komersil dan bangunan tua 
di koridor tersebut menjadi daya tarik bagi pejalan kaki. Oleh karena itu, kondisi yang nyaman 
secara termal menjadi hal yang harus diperhatikan dalam merancang koridor tersebut. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi pejalan kaki terkait kondisi termal lingkungan 
berdasarkan persepsi pejalan kaki di Jalan Rajawali Surabaya. Metode yang digunakan pada 
penelitian ini metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan survey online dalam bentuk 
kuesioner. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kondisi yang berkaitan dengan radiasi matahari 
dan temperatur merupakan faktor dominan bagi responden untuk menciptakan kenyaman termal di 
Jalan Rajawali. Peneduh dan pembayangan yang baik dapat menjadi strategi utama untuk 
meningkatkan kenyamanan pejalan kaki di Jalan Rajawali. 

Kata-kunci : Preferensi pejalan kaki,kondisi termal, Jalan Rajawali. 
 

Pengantar 

Kota yang baik merupakan kota yang dapat 
memberikan suatu kenyamanan bagi penduduk 
kota untuk melakukan aktivitas, salah satunya 
adalah kenyamanan termal. Kenyamanan termal 
adalah suatu kondisi pikiran yang mengekspresi-
kan kepuasan terhadap keadaan termal di seki-
tarnya (ASHRAE, 2010). Menurut ASHRAE 
(2010) kondisi kenyamanan termal dinilai secara 
subjektif oleh masing-masing individu sehingga 
kondisi lingkungan yang dibutuhkan untuk ke-
nyamanan akan tidak sama untuk semua orang. 
Menurut de Dear & Brager, kenyamanan termal 
merupakan sebuah kondisi di mana terdapat 
kepuasan dengan keadaan suhu lingkungan 
yang ada sehingga dapat dikatakan preferensi 
kenyamanan dari setiap manusia dan tingkat 

kenyamanan termal setiap manusia berbeda-
beda. 

Berdasarkan standar kenyamanan termal dari 
Internasional Standar, ISO 7730:1994, kenya-
manan termal dipengaruhi oleh dua faktor 
utama yakni faktor termal dan faktor individu 
(manusia). Faktor termal terdiri dari temperatur, 
radiasi, kecepatan angin dan kelembaban udara, 
sedangkan faktor manusia terdiri dari tingkat 
kegiatan yang berkaitan dengan tingkat meta-
bolism tubuh dan jenis pakaian yang dikenakan. 

Menurut Syafriny R dan Sang kertadi pada tahun 
2012 terdapat perbedaan persepsi kenyamanan 
manusia di ruang dalam dan ruang luar. Ter-
kesan ada pengaruh psikologis suasana ruang 
luar yang mendorong sikap permisif rasa 
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nyaman termal oleh manusia, dibandingkan de-
ngan suasana di ruang dalam. 

Di kawasan tropis seperti Indonesia, ketidak-
nyamanan termal salah satu faktornya disebab-
kan oleh suhuyang terlalu panas, dan hal ter-
sebut banyak dipengaruhi oleh radiasi sinar 
matahari yang tinggi (Lippsmeier, 1994: 18). 
Kota Surabaya merupakan kota di Indonesia 
yang memiliki fluktuasi peningkatan suhu sejak 
tahun 1980 hingga 2014, dengan pola spasial 
terkonsentrasi dari utara ke selatan. yaitu pada 
kawasan pusat kota (Noviyanti & Pamungkas, 
2016). 

Ketidaknyamanan termal juga dapat diakibatkan 
oleh kelembaban udara yang trelalu tinggi. 
Berdasarakan data BMKG 2016 Kota Surabaya 
yang merupakan Kota Pesisir memiliki rata-rata 
tingkat kelembaban yang cukup tinggi yakni 58-
91% dengan kecepatan angin rata-rata 1,5 m/s. 

Jalan Rajawali merupakan salah satu koridor 
utama di Kota Surabaya dengan golongan kelas 
jalan arteri sekunder yang menghubungkan 
pusat-pusat kegiatan dalam skala kota. Kegiatan 
komersil dan perkantoran merupakan kegiatan 
yang mendominasi pada koridor tersebut. Selain 
itu, berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang 
Kota Surabaya, Jalan Rajawali merupakan bagi-
an dari kota tua Surabaya sehingga kawasan 
tersebut sangat berpotensi untuk menjadi kawa-
san wisata sejarah. Adanya kegiatan serta ba-
nyaknya bangunan tua di koridor tersebut, men-
jadikan daya tarik tersersendir untuk warga kota 
berjalan di koridor tersebut. 

 

Gambar 1. Koridor Jalan Rajawali Surabaya 

Berdasarkan data BMKG kawasan di Jalan Raja-
wali pada tahun 2016 memiliki suhu ratarata 
25oC – 33oC dan bulan Oktober memiliki tem-

peratur tertinggi yakni 35o C. Jika dilihat dari 
Temperature Relative Humidity (THI), tempe-
ratur yang lebih dari 26oC akan menciptakan 
lingkungan yang tidak nyaman. Selain itu data 
BMKG juga menunjukan kawasan ini memilki 
kelembaban rata-rata sebesar  54,9% 88,3% 
pada tahun 2016. 

Menurut Lippsmeir (1994) batas kenyamanan 
untuk kondisi khatulistiwa adalah pada kisaran 
suhu udara 22,5ºC - 29ºC dengan kelembaban 
udara 20–50%. Dijelaskan lebih lanjut oleh 
Lippsmeir bahwa nilai kenyamanan tersebut 
harus dipertimbangkan dengan kemungkinan 
kombinasi antara radiasi panas, suhu udara, 
kelembaban udara dan kecepatan udara. Ber-
dasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa terjadi ketidaknyamanan ter-
mal di Jalan Rajawali ketika suhu udara di jalan 
tersebut di atas 290C dan atau kelembaban 
udara di jalan tersebut di atas 50%. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana preferensi pejalan kaki terkait kon-
disi lingkungan yang dinginkan untuk dapat 
menciptakan kenyamanan secara termal saat 
berjalan di koridor Jalan Rajawali Surabaya. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
(Creswell, 2008) yang bersifat eksploratif (Groat 
& Wang, 2002). Tujuannya adalah untuk mem-
peroleh data berupa informasi terkait kondisi 
lingkungan yang dapat menciptakan kenyama-
nan secara termal berdasarkan prefrensi pejalan 
kaki di Jalan Rajawali Surabaya. 

Metode Pengumpulan Data 

Pemilihan sampel pada penelitian ini meng-
gunakan salah satu metode pada non-random 
sampling yakni accidental sampling (Kumar, 
2005). Kuesioner disebarkan secara online de-
ngan pertanyaan yang disusun secara kualitatif 
dan kuantitatif (mix-method). Pertanyaan yang 
sifatnya tertutup (close-ended) bertujuan untuk 
mengumpulkan data profil dari responden se-
perti jenis kelamin, usia, waktu berjalan dan 
durasi. Pada penelitian ini data yang digunakan 
adalah data teks yang bersifat kualitatif. 
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Responden diminta untuk menulisakan ling-
kungan seperti apa yang mereka inginkan ter-
kait preferensi kondisi termal yang mereka 
inginkan atau mereka anggap nyaman. Perta-
nyaan tersebut berbentuk pertanyaan yang 
sifatnya terbuka (open-ended) sehingga respon-
den dapat menjelaskan kondisi lingkungan yang 
mereka inginkan untuk dapat menciptakan ke-
nyamanan secara termal saat berjalan di Jalan 
Rajawali. 

Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis 
kualitatif berupa analisis kontendan metode 
analisis kuantitatif berupa analisis distribusi. 
Analisis kontendiperoleh dari pertanyaan yang 
bersifat terbuka (open-ended) yang bertujuan 
untuk mengumpulkan seluruh jawaban respon-
den terkait dengan prefrensi kondisi lingkungan 
yang dapat mendukung kenyamanan termal 
saat berjalan di Jalan Rajawali Surabaya. Pada 
metode ini dilakukan beberapa tahapan analisis, 
yaitu: 

• Analisis Konten yakni analisis data kualitatif 
dimana peneliti menganalisa setiap jawaban 
responden yang berupa teks. Selanjutnya 
peneliti melakukan open coding merupakan 
tahap identifikasi kata-kata kunci yang telah 
diperoleh dari jawaban responden berupa 
data teks yang akan diteliti lebih lanjut. 
Tahap berikutnya axial coding, yakni penge-
lompokan kategori-kategori yang telah di-
tentukan sesuai dengan kedekatan makna 
dari tiap-tiap kata kunci. 

• Analisis distribusi, yakni merupakan analisis 
data kuantitatif, dimana peneliti melihat dan 
menganalisa kecenderungan jawaban res-
ponden berdasarkan frekuensi jawaban 
yang paling sering muncul.  

Karakteristik  Responden 

Responden yang terkumpul dalam pengisian 
kuesioner online ini sebanyak 103 responden. 
76% responden (79 responden) menyatakan 
pernah berjalan di sepanjang koridor Jalan 
Rajawali sedangkan 24% responden (24 respon-
den) menyatakan tidak pernah berjalan melalui 
jalan tersebut. Namun, sebanyak 3 responden 

harus direduksi dalam proses analisis karena 
tidak memberikan informasi terkait kondis ter-
mal yang diinginkan. Maka, pada analisis ini 
jumlah responden yang digunakan sebanyak 76 
yang terdiri dari 37% (28 responden) berjenis 
kelamin pria dan 63% (48 responden) berjenis 
kelamin wanita. 

Berdasarkan data yang terkumpul, dominasi res-
ponden berdasarkan usia terdiri dari usia 18-25 
tahun sebanyak 59% (45 responden) dan usia 
26-40 tahun sebanyak 24% (18 responden). 
Responden lainnya berada pada usia 41-55 
tahun 11% (8 responden), usia <17 tahun 5% 
(4 responden) dan usia >56 tahun 1% (1 
responden). Aktivitas responden yang dilakukan 
di Jalan Rajawali terdiri dari berjalan kaki (hanya 
lewat), hunting  foto, berbelanja di sekitar ka-
wasan, kepentingan tertentu, olahraga, rekreasi 
(wisata heritage), kuliner dan menunggu. 
Berjalan kaki yang hanya sekedear lewat dan 
hunting foto merupakan aktivitas yang dominan 
dilakukan responden di koridor jalan tersebut. 

Hasil dan Pembahasan 

Pada tahap awal analisis konten dilakukan 
dengan mengidentifikasi kata-kata kunci berda-
sarkan jawaban responden, tahapan ini disebut 
dengan open coding. Pada kuesioner responden 
dapat menyebutkan lebih dari satu kata kunci. 
Berikut ini merupakan contoh kutipan jawaban 
dari beberapa responden terkait preferensi pe-
jalan kaki terkait kondisi lingkungan yang di-
inginkan untuk mendukung kenyamanan termal 
pada saat berjalan di koridor Jalan rajawali 
Surabaya. 

“Kalo bisa pohon lebih diperbanyak lagi, sehingga 
ketika berjalan kaki terasa nyaman dan adem” 

“Yang cukup peneduh dan angin yang cukup 
supaya berjalan lebih nyaman” 

“Asri, sejuk, banyak pepohonan dan pedesterian 
yang nyaman tanpa gangguan kendaraan 
bermotor”.  

Berdasarkan penjelasan dari jawaban tersebut, 
diperoleh beberapa kata kunci dari preferensi 
pejalan kaki terkait kondisi lingkungan yang 
diinginkan saat berjalan di Jalan Rajawali yakni 
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“Perbanyak vegetasi”,”Adanyapeneduh”,”Kondisi 
angin yang cukup”, “Sejuk / tidak panas”. 

Langkah berikutnya dilakukan pengelompokkan 
kata kunci (axial ccoding) yang telah didapatkan 
menjadi kategori. Pengkategorian didasarkan 
pada faktor yang mempengaruhi kenyamanan 
termal yakni temperatur, radiasi matahari, ke-
lembaban udara dan anginseperti yang terlihat 
pada Tabel 1. Sehingga kata kunci yang tidak 
berkaitan dengan keempat faktor tersebut tidak 
dimasukkan dalam analisa. 

Tabel 1. Axial coding prefrensi pejalan kaki terkait 
kondisi termal yang diinginkan di Jalan Rajawali 
Surabaya 

 
Berdasarkan hasil kategori tersebut masing-
masing kata kunci dianalisis berdasarkan fre-
kuensinya. Selanjutnya hasil frekuensi dari 
setiap kata kunci dianalisa kategori yang paling 
dominan. Analisis yang digunakan pada tahap 
ini memakai analisis distribusi untuk menunjuk-
kan jawaban yang paling dominan. 

Berdasarkan hasil analisa frekuensi, Gambar 1. 
menunjukkan sebanyak 19% dari 76 responden 
merasa bahwa kondisi jalan yang teduh akan 
cenderung memberikan rasa nyaman secara 
termal saat berjalan di Jalan Rajawali. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa intensitas radiasi 
matahari di koridor tersebut dianggap cukup 
kuat bagi sebagian besar responden ketika ber-
jalan di Jalan Rajawali. Oleh karena itu, jalan 
dengan kondisi yang cukup teduh dan adanya 
pembayangan dibeberapa titik dianggap sangat 

dibutuhkan di koridor tersebut. Selain itu, se-
banyak 18% respondendari 76 menyatakan 
kondisi lingkungan yang tidak panas akan 
membuat pejalan kaki merasa nyaman untuk 
berjalan. Maka dari dua jawaban dominan dapat 
dianalisa bahwa dengan kondisi jalur pedestrian 
yang lebih teduh di Jalan Rajawali akan mengu-
rangi rasa panas responden saat berjalan di 
koridor tersebut. 

 

Gambar 2. Analisis distribusi kenyamanan termal 
pejalan kaki berdasarkan kata kunci 

Ketersedian vegetasi juga menjadi preferensi 
bagi pejalan kaki untuk menciptakan kenyama-
nan secara termal saat berjalan di Jalan Raja-
wali. Responden merasa bahwa dengan adanya 
vegetasi pada Jalan Rajawali dapat menurunkan 
temperatur di koridor tersebut karena panas 
matahari dapat terhalangi. Kondisi iniakan dapat 
memberikan kesan sejuk saat berjalan. 

Namun, peletakan vegetasi juga perlu diperha-
tian karena sebagian responden menginginkan 
vegetasi yang ada tidak terlalu menghalangi 
fasad bangunan. Adanya bangunan heritage di 
Jalan Rajawali menjadi alasan tersendiri bagi 
beberapa responden untuk berjalan atau ber-
aktivitas (hunting foto) di Jalan tersebut .Berikut 
beberapa kutipan terkait preferensi tersebut. 

“Yang tidak terlalu panas, ada tempat buat 
berteduh, ada pohon tapi tidak menghalangi 
bangunan tua” 

“Yang teduh tapi tidak terlalu menutupi 
bangunan” 

“Peneduh baik pohon atau apapun, wajah 
bangunan yang masih bisa dinikmati" 

No Kategori Kata Kunci 
1 
 

Temperatur 
 Tidak panas 

  Perbanyak vegetasi 
sebagai penurun 
temperatur 

2 Radiasi 
Matahari 

Jalur pedestrian tduh 
Paparan matahari tidak 
terik 
Ketersedian vegetasi 
sebagai peneduh 

  Ada titik tertentu dengan 
pembayangan 

3 Angin Sedikit berangin 
4 Kelembaban 

Udara Tidak terlalu lembab 
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Apabila dianalisis berdasarkan frekuensi kategori 
pada Gambar 2. preferensi masyarakat terkait 
kata kunci yang berkaitan dengan kondisi radiasi 
matahari menjadi faktor dominan. Berdasarkan 
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seba-
gian besar responden menginginkan paparan 
sinar matahari pada kondisi eksisting dapat ber-
kurang atau lebih dapat terhalangi. 

 

Gambar 3. Analisis distribusi kenyamanan termal 
pejalan kaki berdasarkan kategori 

Responden merasa bahwa paparan sinar mata-
hari yang kuat mempengaruhi suhu udara di 
koridor tersebut. Berdasarkan Gambar 2. dapat 
dilihat bahwa temperatur juga menjadi faktor 
yang cukup dominan untuk dapat membuat res-
ponden merasa nyaman secara termal di Jalan 
Rajawali. Kondisi temperatur yang lebih rendah 
dibandingkan kondisi eksiting juga dirasa men-
jadi hal penting di Jalan Rajawali. 

Faktor pergerakan angin juga menjadi sebuah 
faktor penting untuk menciptakan sebuah ke-
nyamanan. Berdasarkan penelitian Humpreys 
(1970) menyatakan bahwa pada area iklim 
tropis kecepatan angin diatas 0,1 m/s dapat 
menciptakan temperatur yang nyaman. Hal 
tersebut menunjukan bahwa meskipun angin 
bukan merupakan preferensi dominan, angin 
bisa menjadi strategi untuk meningkatkan ke-
nyamanan termal pejalan kaki. 

Kondisi terkait kelembaban udara di Jalan 
rajawali dianggap oleh pejalan kaki bukan men-
jadi faktor dominan yang mempengaruhi 
kenyamanan termal mereka saat berjalan. Akan 
tetapi, sebagian respondenmenginginkan kondisi 
kelembaban di Jalan Rajawali Surabaya tidak 
terlalu tinggi agar dapat memberikan rasa yang 

cukup nyaman saat berjalan di koridor tersebut. 
Data BMKG menunjukkan bahwa kelembaban di 
Kawasan Rajawali cenderung tinggi yakni 88,3–
54,9%jika dibandingkan dengan batas kelem-
baban udara yang dirasa nyaman untuk daerah 
khatulistiwa yaitupada kisaran 20–50%. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang didapat, kondisi yang 
berkaitan dengan radiasi matahari dan tempe-
ratur merupakan faktor dominan bagi responden 
untuk menciptakan kenyaman termal di Jalan 
Rajawali. Adanya peneduh dan pembayangan 
yang baik dapat menjadi strategi utama untuk 
meningkatkan kenyamanan pejalan kakidi Jalan 
Rajawali. Selain itu, strategi desain yang dapat 
mengalirkan udara/angin di koridor juga diperlu-
kan untuk dapat menaikan kenyaman termal 
pejalan kaki di Jalan Rajawali. 

Penelitian mengenai preferensi pejalan kaki 
terkait kondisi lingkungan untuk menciptakan 
kenyamanan termal merupakan hal yang perlu 
untuk dilakukan sebagai dasar yang akan digu-
nakan dalam perancangan koridor jalan tertentu. 
Dengan Adanya pengetahuan mengenai prefe-
rensi pejalan kaki di suatu koridor jalan, maka 
dapat diketahui startegi desain yang tepat dan 
sesuai pada koriodor tersebut sehingga kesan 
nyaman secara termal bagi pejalan kaki dapat 
terwujud. 

Kekurangan dalam penelitian ini adalah jumlah 
responden yang tidak begitu banyak serta me-
tode penelitian yang digunakan yang hanya 
didasarkan pada analisis distributsi dan pengam-
bilan data secara online. 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi dasar 
bagi penelitian lanjutan dapat untuk mendapat-
kan hasil yang dapat diterapkan secara langsung 
sebagai strategi desain koridor Jalan Rajawali. 
Rekomendasi untuk penelitian lanjutan adalah 
dengan memberikan kuesioner secara langsung 
dan pengukuran faktor-faktor termal berupa 
temperatur, kelembaban, radiasi dan kecepatan 
angin secara langsung ketika pengisisan kue-
sioner. 
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