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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Pedestrian merupakan permukaan perkerasan jalan yang dibuat untuk 

menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Di mana orang-orang dapat 

tetap berpindah tempat, melakukan aktifitas dan kegiatannya tanpa terjebak macet 

dan tetap merasa aman karena tidak bercampur dengan kendaraan-kendaraan yang 

ada di jalanan. 

Transportasi adalah suatu pergerakan yang dapat berupa pergerakan manusia, 

barang, dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, 

cepat, dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Perkembangan transportasi saat ini meningkat dengan pesat, peningkatan ini 

seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta berkembangnya daerah-

daerah baru.  Jalan merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk melakukan 

kegiatannya dimana jalan hendaknya dirancang juga dengan mempertimbangkan 

karakteristik pejalan kaki agar dapat melakukan perjalanan yang aman, nyaman, 

dan lancar.Aktivitas berjalan kaki merupakan suatu bagian integral dari aktivitas 

lainnya.Tindakan yang sederhana, yaitu berjalan kaki memainkan peranan penting 

dalamsistem transportasi satiap kota. 

Beberapa penelitian mengenai pejalan kaki di negara-negara Asia, 

menyimpulkan bahwa standar perencanaan fasilitas pejalan kaki untuk negara-

negara Asia sebaiknya didasarkan pada karakteristik lokal pejalan kaki; sehingga 

standar perancangan lokal dibutuhkan pada fasilitas-fasilitas pejalan kaki di 

negara-negara.Seringkali muncul anggapan bahwa berjalan kaki bukanlah salah 

satu moda transportasi yang patut dipertimbangkan. Berjalan kaki juga dianggap 

tidak lebih penting dari moda transportasi, seperti kendaraan penumpang, sepeda 

motor, maupun kendaraan bermotor lainnya. Anggapan – anggapan tersebut 
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mendorong minimnya infrastruktur yang disediakan secara layak bagi pejalan 

kaki. Tidak heran bahwa di banyak kota, trotoar yang tidak terawat dan didesain 

secara buruk, tempat penyeberangan yang tidak tersedia untuk lokasi – lokasi 

yang sepantasnya diberikan hak kepada pejalan kaki. 

 

Berjalan kaki adalah suatu kegiatan transportasi yang paling mendasar karena 

hampir semua aktivitas diawali dan diakhiri dengan berjalan kaki. Pejalan 

kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang 

yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir jalan, trotoar, lintasan khusus 

bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki 

dalam ber lalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan 

menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki. 

Fasilitas yang biasa disediakan untuk pejalan kaki dan penyeberangan jalan antara 

lain: zebra crossing, jembatan penyeberangan, trotoar, dll. Menurut Wolfgang, 

S.H. et al (1986) pola-pola aliran pejalan kaki memperlihatkan beberapa 

kesamaan terhadap karakteristik arus lalu lintas kendaraan. Kecepatan, arus dan 

kepadatan yang saling berhubungan. Bila arus bertambah, kecepatan berkurang. 

Melewati tingkat aliran maksimum (kapasitas), kepadatan terus bertambah ke arah 

kepadatan menumpuk (jam density) sementara arus dan kecepatan drop ke arah 

nol. 

Pedestrian seharusnya dibuat sebaik mungkin untuk kenyaman penggunanya, 

para pejalan kaki. Namun kadangkala, pedestrian yang ada tidak memberikan 

kenyamanan bagi yang menggunakannya karena penggunanya merasa kepanasan 

saat berada di area pedestrian yang tidak memiliki pohon-pohon peneduh. 

Pedestrianpun kadang beralih fungsi menjadi jalan bagi motor-motor yang 

terjebak macet sehingga membahayakan baik bagi pengendara maupun pejalan 

kaki. Juga sebagai tempat parkir.Keberadaan trotoar yang diperuntukkan bagi 

pejalan kaki pada masa sekarang ini telah banyak berubah fungsi dasar dari 

trotoar. Khususnya di wilayah Daerah Yogyakarta, para pedagang kaki lima yang 

menggelar barang dagangannya di sepanjang trotoar tanpa mengindahkan pejalan 
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kaki yang lewat, hal ini di perparah dengan banyaknya kendaraan parkir yang 

memakan trotoar sebagai lahan parkirnya.Dalam hal ini pejalan kaki adalah 

sebagai pihak yang lemah diantara pengguna jalan yang lain, hal ini dikarenakan 

pejalan kaki tidak punya pilihan dengan berjalan pada bagian trotoar yang tersisa 

dengan ukuran yang tidak cukup luas sehingga menyebabkan kepadatan pejalan 

kaki atau menggunakan badan jalan yang bisa membahayakan keselamatan 

mereka.  

 

Penelitian yang dilakukan pada ruas jalan Laksda Adi Sucipto, Caturtunggal, 

Depok, Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta, khususnya depan Plaza 

Ambarrukmo Mall adalah untuk menganalisa pemanfaatan trotoar bagi pejalan 

kaki dan penggunaan fasilitas jalan yang tersedia dengan adanya berbagai faktor 

seperti tersebut diatas. Lokasi penelitian dilakukan pada ruas jalan Plaza 

Ambarrukmo Mall dengan pertimbangan beragamnya kegiatan yang ada diruas 

jalan tersebut yang dapat membangkitkan perjalanan khususnya pejalan kaki yang 

cukup tinggi sehingga dianggap dapat mewakili ruas jalan cukup padat pejalan 

kaki. Ragam kegiatan yang ada di sepanjang ruas jalan Plaza Ambarrukmo Mall 

diantaranya adalah Hotel Royal Ambarrukmo, Toko-toko, Pedagang kaki lima, 

dan sebagainya. Dari observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa trotoar yang 

di sediakan untuk pejalan kaki tidak sepenuhnya di fungsikan untuk pejalan kaki 

melainkan untuk berdagang dan parkir, sehingga para pejalan kaki yang melewati 

jalan tersebut harus menggunakan badan jalan yang dapat membahayakan 

keselamatan mereka. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian  ini adalah untuk mengetahui: 

1. Lebar efektif trotoar untuk pejalan kaki. 

2. Lebar trotoar kebutuhan total. 

3. Luas halangan total. 

4. Karakteristik pejalan kaki. 

5. Tingkat pelayanan trotoar. 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian adalah: 

1. Dapat mengetahui keefektifan dalam penggunaan trotoar. 

2. Dapat mengetahui tingkat pelayanan trotoar 

3. Sebagai acuan bagi masyarakat Indonesia, khususnya daerah Yogyakarta 

agar lebih peduli tentang pejalan kaki dan fasilitasnya. 

4. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berhubungan atau 

berkepentingan dalam pembangunan trotoar. 

 

D. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Cara melaksanakan 

Penelitian dilakukan selama dua hari (2) yaitu sabtu, minggu dengan 

sistem pembagian zona. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi dibatasi hanya dua (2) zona utara dan zona selatanPlaza 

Ambarrukmo Mall. 

3. Lebar efektif trotoar 

Dalam hal ini adalah lebar trotoar yang dapat digunakan oleh pejalan 

kaki setelah trotoar tersedia dikurangi dengan lebar halangan yang ada. 

4. Volume pejalan kaki  

Jumlah pejalan kaki yang melintasi trotoar dan badan jalan. 

5. Tingkat pelayanan 

Tingkat pelayanan trotoar yang di sediakan bagi pejalan kaki 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang analisis pejalan kaki (pedestrian) sudah banyak dilakukan. 

Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang dijadikan 

sebagai sumber referensi, yaitu Aulia Rakhman di ruas jalan Tentara Pelajar 
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Yogyakarta, Indra Agung Prabowo diruas jalan Agus Salim Semarang, Indah 

Prasetyaningsih di kawasan pasar malam Ngarsopuro Surakarta. Hal yang 

membedakan yang dilakukan oleh penulis adalah lokasi ruas jalan untuk 

penelitian, karakteristik pejalan kaki, karakteristik daerah tempat penelitian, jenis 

halangan yang ada di trotoar, cara pengambilan data, waktu penelitian, sedangkan 

persamaannya adalah pokok bahasan dan metodologi perhitungan yang hampir 

sama. 

 


