
BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

A. Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian 

1. Gambaran Objek Penelitian 

 Kota Yogyakarta merupakan pusat pertumbuhan daerah, yang salah satunya 

dapat dilihat dari tingginya konsentrasi penduduk dan tingkat migrasi dan sosial budaya 

masyarakatnya. Dalam ruang lingkup regional Jateng, Kota Yogyakarta berada di jalur 

lintas selatan sehingga menguntungkan dalam upaya promosi potensi dan 

perkembangan wilayah. Kota Yogyakarta merupakan ibu kota Propinsi DIY terbagi 

menjadi 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan luas 32,50 Km2, dengan 4 pusat 

koridor jalan yaitu koridor Jalan Mangkubumi, Malioboro, Keraton dan Panggung 

Krapyak. Jalan Malioboro (bahasa Jawa: Hanacaraka, Dalan Malioboro) adalah nama 

salah satu kawasan jalan dari tiga jalan di Kota Yogyakarta yang membentang 

dari  Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan Kantor Pos Yogyakarta. Secara 

keseluruhan terdiri dari Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo. 

Jalan ini merupakan poros garis imajiner Kraton Yogyakarta. Seperti yang diutarakan 

budayawan Charis Zhubair, Malioboro yang terletak sekitar 800 meter dari Kraton, 

dulunya dipenuhi dengan karangan bunga setiap kali Kraton melaksanakan perayaan. 

Malioboro yang dalam bahasa Sanskerta berarti “karangan bunga” menjadi dasar 

penamaan jalan tersebut. Dari sumber yang lain, Malioboro diambil dari nama seorang 

Duke Inggris, Marlborough, yang pada saat itu menduduki kota Yogyakarta dari tahun 

1811 hingga 1816. Diapit pertokoan, perkantoran, rumah makan, hotel berbintang dan 

bangunan bersejarah, dulu jalan ini sempat menjadi basis perjuangan saat agresi militer 

Belanda ke-2 pada tahun 1948. Di puncak bangunan bekas Hotel Toegoe tampak 
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sebuah sirene yang berfungsi sebagai penanda saat diberlakukan jam malam pada masa 

pendudukan Belanda. Dari sirine itu pula, pertanda dimulainya serangan fajar pada 

peristiwa “Serangan Oemoem 1 Maret‟. 

 Perwujudan awal yang merupakan bagian dari konsep kota di Jawa, Jalan 

Malioboro ditata sebagai sumbu imaginer utara-selatan yang berkorelasi dengan 

Keraton ke Gunung merapi di bagian utara dan laut Selatan sebagai simbol 

supranatural. Di era kolonial (1790-1945) pola perkotaan itu terganggu oleh Belanda 

yang membangun benteng Vredeburg (1790) di ujung selatan jalan Malioboro. Selain 

membangun benteng belanda juga membangun Dutch Club (1822), the Dutch 

Governor’s Residence (1830), Java Bank dan kantor Pos untuk mempertahankan 

dominasi mereka di Yogyakarta. Perkembangan pesat terjadi pada masa itu yang 

disebabkan oleh perdaganagan antara orang 4 belanda dengan orang cina. Dan juga 

disebabkan adanya pembagian tanah di sub-segmen Jalan Malioboro oleh Sultan 

kepada masyarakat cina dan kemudian dikenal sebagagai Distrik Cina 

 Perkembangan pada masa itu didominasi oleh Belanda dalam membangun 

fasilitas untuk meningkatkan perekonomian dan kekuatan mereka, Seperti 

pembangunan stasiun utama (1887) di Jalan Malioboro, yang secara fisik berhasil 

membagi jalan menjadi dua bagian. Sementara itu, jalan Malioboro memiliki peranan 

penting di era kemerdekaan (pasca- 1945), sebagai orang-orang Indonesia berjuang 

untuk membela kemerdekaan mereka dalam pertempuran yang terjadi Utara-Selatan 

sepanjang jalan. Sekarang ini merupakan jalan pusat kawasan wisatawan terbesar di 

Yogyakarta, dengan sejarah arsitektur kolonial Belanda yang dicampur dengan 

kawasan komersial Cina dan kontemporer. Trotoar di kedua sisi jalan penuh sesak 

dengan warung-warung kecil yang menjual berbagai macam barang dagangan. Di 

malam hari beberapa restoran terbuka, disebut lesehan, beroperasi sepanjang jalan.Jalan 



itu selama bertahun-tahun menjadi jalan dua arah, tetapi pada 1980-an telah menjadi 

salah satu arah saja, dari jalur kereta api ke selatan sampai Pasar Beringharjo. Hotel 

jaman Belanda terbesar dan tertua jaman itu, Hotel Garuda, terletak di ujung utara jalan 

di sisi timur, berdekatan dengan jalur kereta api. Juga terdapat rumah kompleks bekas 

era Belanda, Perdana Menteri, kepatihan yang kini telah menjadi kantor pemerintah 

provinsi. 

 Pada tanggal 20 Desember 2013, pukul 10.30 oleh Sri Sultan 

Hamengkubuwono X nama dua ruas jalan Malioboro dikembalikan ke nama aslinya, 

Jalan Pangeran Mangkubumi menjadi jalan Margo Utomo, dan Jalan Jenderal Achmad 

Yani menjadi jalan Margo Mulyo. Terdapat beberapa objek bersejarah di kawasan tiga 

jalan ini antara lain Tugu Yogyakarta, Stasiun Tugu, Gedung Agung, Pasar 

Beringharjo, Benteng Vredeburg, dan Monumen Serangan Oemoem 1 Maret. 

 Kawasan Malioboro terletak di Jl. Malioboro, Kota Yogyakarta, DIY, 

Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro pada awal abad 19, 

tujuannya adalah sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian pada masa itu. Ada 

beberapa kawasan yang dibangun di kawasan Malioboro, diantaranya pasar Bringharjo, 

Benteng Vredeburg, Hotel Inna Garuda, yang digunakan sebagai pusat segala kegiatan 

pada masa kerajaan itu. Hingga saat ini Malioboro masih menjadi icon terkenal dari 

DIY.  

 Kawasan Malioboro merupakan kawasan wisata belanja Kota Yogyakarta yang 

didukung keberadaan pertokoan, pusat perbelanjaan, rumah dan pedagang kaki lima. 

Selain ramai dengan pedagang kaki lima, kawasan Malioboro juga disemarakkan 

dengan banyaknya pejalan kaki yang menikmati dagangan di sepanjang jalan 

Malioboro. Kawasan Malioboro di bawah naungan tiga kelurahan yaitu 

Sosromenduran, Suryatmajan dan Ngupasan serta tiga kecamatan yaitu Gedongtengen, 
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Danurejan dan Gondomanan. Untuk kawasan Malioboro sebelah selatan termasuk 

daerah kecamatan Gondomanan, sebelah barat dan utara termasuk wilayah kecamatan 

Gedongtengen dan wilayah timur termasuk wilayah kecamatan Danurejan. Kawasan 

Malioboro berbatasan dengan :  

Utara : Stasiun Tugu  

Barat : Jalan Bayangkara dan Sungai Winongo  

Timur : Jalan Jendral Sudirman dan Kali Code  

Selatan: Jalan Bugisan, Jalan MT Haryono dan Jalan Kolonel Sugiyono  

 Kawasan Malioboro meliputi sebelah utara dari stasiun kereta api tugu 

membujur ke selatan hingga Pasar Bringharjo. Kawasan Malioboro terdiri dari dua 

penggal jalan yaitu arah utara mulai dari stasiun tugu hingga toko batik “Terang Bulan” 

disebut dengan Jalan Malioboro. Sedangkan dari toko batik “Terang Bulan” ke selatan 

hingga ke kantor pos dikenal dengan Jalan Ahmad Yani. 

 Malioboro merupakan salah satu Objek Wisata yang ada di DIY khususnya 

wisata belanja. Mulai dari belanja tradisonal hingga modern. Sebagai wisata belanja 

tradisonal berarti proses jual beli yang berlangsung secara tradisional, ada proses tawar 

menawar antara penjual dan pembeli. Pasar tradisional berkawasan di pasar Bringharjo 

maupun kawasan sekitar Malioboro. Selain itu Malioboro juga menawarkan wisata 

belanja modern yang dapat dijumpai di pertokoan sepanjang jalan Malioboro, pusat-

pusat perbelanjaan, seperti Malioboro Mall, Ramai Mall, Swalayan Progo, Ramayana 

dsb. Karena letak Malioboro yang berada di tengah pusat Kota Yogyakarta, maka akses 

untuk menuju kesana sangat mudah. Banyak angkutan umum yang dapat dengan mudah 

ditemukan seperti transjogja, taxi, ojek, becak dll. Selain itu pendatang dari luar kota 

dapat menggunakan kereta api sebagai alat transportasi karena letak Malioboro yang 



berdekatan dengan Stasiun Tugu. Selain kemudahan akomodasi kawasan Malioboro 

juga sudah dilengakapi berbagai fasilitas, banyak hotel di sekitar Malioboro seperti Inna 

Garuda, Ramayana, Ibis Styles. Dalam kawasan Malioboro sendiri terdapat fasilitas 

yang memudahkan pengujung seperti tempat ibadah, fasilitas parkir yang luas bagi 

pengunjung dan juga fasilitas ATM yang membantu mempermudah pengunjung dalam 

berwisata belanja. Selain itu, di Malioboro juga terdapat kepatihan yang merupakan 

tempat pemerintahan Provinsi DIY yang semakin melengkapi fungsinya sebagai pusat 

berbagai kegiatan. Berbagai kegiatan yang ada di Malioboro ini sudah ada sejak dulu. 

Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan wisata, perdagangan, serta kegiatan lainnya sudah 

menjadi kegiatan tetap yang dilakukan di Malioboro. 

 Kemacetan yang terjadi di Malioboro tidak hanya pada hari-hari libur atau 

ketika ada atraksi seni budaya yang selalu menarik wisatawan untuk berkunjung ke 

sana. Kemacetan juga kerap terjadi di hari-hari biasa pada waktu-waktu tertentu seperti 

ketika malam hari. Beberapa faktor yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan di 

Malioboro yakni tingginya jumlah kendaraan bermotor yang melewati Malioboro, 

banyaknya para pejalan kaki yang menyeberang bukan pada zebra cross, serta bus dan 

kendaraan umum yang menurunkan penumpang tidak pada tempatnya. Puncak 

tingginya angka kendaraan yang melewati Malioboro terjadi pada pukul 12.00-13.00 

dan 18.30-19.30, sedangkan jumlah para pejalan 5 kaki yang menyeberang tidak pada 

zebra cross sekitar 73%. Faktor-faktor itulah yang kerap kali membuat jalanan di 

Malioboro terlihat padat dan berujung pada kemacetan. Berdasarkan data dari Kepala 

UPT Malioboro, volume kendaraan di Jalan Malioboro mencapai 0,8 jika titik ambang 

jenuhnya berada pada angka 1 (Sudiaman,2014). 

 Sebagai perhitungan, lebar jalan di kawasan Malioboro sekitar 25 meter, 10 

meter di sebelah timur untuk pejalan kaki, PKL, dan parkir, 7 meter sisi tengah untuk 



jalur kendaraan bermotor, 3 meter devider untuk alternatif pejalan kaki, dan 5 meter di 

sisi barat. Dapat dilihat bahwa jalan selebar 10 meter di sebelah timur harus dibagi 

untuk area pejalan kaki, tempat parkir, dan PKL. Dengan semakin banyaknya peminat 

untuk membuka usaha sebagai PKL, maka perlu adanya peraturan yang mengatur tata 

tertib PKL agar kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta 

melanggar hak dan kenyamanan pejalan kaki yang melintasi trotoar. Sebagai wujud 

penertiban PKL, Pemerintah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. 

 Dalam mewujudkan rencana penataan Malioboro, pemerintah sudah memiliki 

arah penataan yaitu menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestrian. Dalam RTRW 

Kota Yogyakarta pasal 80 ayat 2 yang berbunyi “Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, 

Jalan Ahmad Yani diarahkan untuk area khusus pejalan kaki (pedestrian)”. Jalan 

Mangkubumi, Jalan Malioboro, dan Jalan Ahmad Yani terletak di kawasan Malioboro. 

Saat ini penataan Malioboro menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DIY karena 

dalam UU Keistimewaan Malioboro merupakan bagian dari sumbu filosofis yang 

tercantum dalam pilar tata ruang. Pemerintah Provinsi DIY yang memiliki wewenang 

penuh dalam merumuskan konsep penataan Malioboro. Selain itu, Pemprov yang akan 

membiayai penataan di sana. Oleh Pemda DIY direncanakan pada 2015 bisa terbebas 

dari asap kendaraan bermotor. Secara bertahap akan ditetapkan kebijakan larangan 

parkir di ruas Malioboro karena ruas jalan tersebut akan sepenuhnya digunakan bagi 

pejalan kaki. Untuk menampung kendaraan bermotor telah disiapkan dua lokasi parkir. 

Pertama di lapangan Abu Bakar Ali yang berada di ujung utara Jl Malioboro, kedua di 

Ngabean, dan ketiga yang berada di sisi Timur Malioboro. Tempat parkir Ngabean akan 

dibuat portable parking dua tingkat. Lapangan parkir Abu Bakar Ali rencananya akan 

digunakan untuk menampung kendaraan yang selama ini parkir di sepanjang trotoar 



Malioboro. Parkir Ngabean untuk parkir pengunjung yang selama ini memadati Alun-

Alun Utara. 

2. Profil Responden atau Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang menggunjungi kawasan 

Malioboro. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dengan menyebarkan 

kuisioner secara langsung kepada para pengunjung kawasan Malioboro. Jumlah 

kuisioner yang diberikan kepada responden sebanyak 100 kuisioner. 

2. Karakteristik Responden 

 Responden diklarifikasikan berdasarkan karakteristik jenis kelamin dan 

seberapa sering intensitas belanja di kawasan Malioboro. Berdasarkan karakteristik 

yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa presentase untuk responden menurut 

jenis kelamin yaitu wanita sebesar 67% dan pria sebesar 33%. Sedangkan menurut 

intensitas berkunjung ke kawasan Malioboro 100% responden menggunjungi 

Malioboro hanya 1-2 kali dalam 1 minggu. 

 


