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Kondisi jalur pedestrian di Jalan Khatib Sulaiman secara umum tidak baik dan banyak
mengalami permasalahan, yaitu banyak mengalami kerusakan, terjadinya pengalihan fungsi, dan
penyempitan ruang jalur pedestrian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka pertanyaan
penelitian ini yaitu Bagaimana Kualitas dan Tingkat Pelayanan Jalur Pedestrian di Koridor Jalan
Khatib Sulaiman Kota Padang?Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas dan tingkat
pelayanan jalur pedestrian di koridor Jalan Khatib Sulaiman. Untuk mencapai tujuan tersebut maka
sasaran pada penelitian ini adalah mengeidentifikasi kondisi fisik dan non fisik jalur pedes trian,
menganalisis tata guna lahan di sekitar jalur pedestrian, menganalisis kualitas jalur pedestrian, dan
menganalisis tingkat pelayanan jalur pedestrian. Analisis kualitas jalur pedestrian dilakukan dengan
menggunakan pendekatan PEQI (Pedestrian Environmental Quality Index), sedangkan analisis
tingkat pelayanan jalur pedestrian menggunakan analisis Level Of Service (LOS) dengan metode
High Capacity Manual (HCM 2000). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
kuantitatif dengan analisis deskriptif dan analisis evaluatif.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa karekteristik personal pejalan
kaki berada pada usia 18-50 tahun dengan jenis pekerjaan pelajar/mahasiswa. Aktivitas yang
mendominasi pada jalur pedestrian adalah aktivitas penting. Jenis penggunaan lahan di sekitar jalur
pedestrian adalah kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, sekolah/kampus, dan
kawasan masjid raya Kota Padang sebagai objek wisata dan landmark Kota Padang. Berdasarkan
penggunaan lahan tersebut didapatkan pola pergerakan pejalan kaki yaitu dominan pejalan kaki
bergerak dari kawasan permukiman menuju kawasan perdagangan dan jasa. Hasil analisis kualitas
jalur pedestrian menunjukan kualitas persimpangan berada pada kategori III (kategori dasar) dan
kualitas jalur pada kategori IV (kategori buruk). Hasil analisis tingkat pelayanan menunjukan hasil
yaitu tingkat pelayanan berdasarkan arus maupun berdasarkan ruang masuk pada tingkat pelayanan
D (tingkat pelayanan buruk). Hasil analisis kualitas dan tingkat pelayanan jalur pedestrian tersebut
dapat dijadikan sebagai acuan dasar bagi pemerintah sebagai penyedia jalur pedestrian.
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