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BAB II 

TINJAU PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum 

Diambil dari berbagai referensi yang ada, trotoar mempunyai pengertian 

sebagai berikut: 

1. Bagian jalan disediakan untuk pejalan kaki yang biasanya sejajar dengan 

jalan dan dipisahkan dari jalur jalan oleh Kereb (Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia/MKJI,1997). 

2. Jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis 

permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, 

dan pada umumnya sejajar jalur lintas kendaraan (Dirjen Bina Marga 

No.00/BNK/1990). 

3. Jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi 

dari permukaan perkerasan jalan untuk menjaminkeamanan pejalan kaki 

yang bersangkutan (https://id.wikipedia.org/wiki/Trotoar) 

Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur 

dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena 

itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk 

memisahkan pejalan kaki dari aruskendaraan bermotor, tanpa menimbulkan 

gangguan-gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan 

trotoar.Beberapa pusat kegiatan juga menggantungkan sepenuhnya kebutuhan 

fasilitas pejalan kaki pada trotoar dan tepi jalan, tetapi trotoar dan tepi jalan 

menjadi pusat kegiatan para pedagang kaki lima dan parkir kendaraan bermotor. 

Akibatnya, pejalan kaki berjalan di tepi jalan dan menyelinap di sela-sela 

kendaraan yang sedang parkir. Pergerakan tersebut sangat berbahaya, karena 

pejalan kaki dapat menimbulkan konflik dengan kendaraan-kendaraan yang 

melaju pada jalan yang sama. Oleh karena itu pusat kegiatan harus menyediakan 

fasilitas pejalan kaki dan membuat peringatan yang mendukung keselamatan, 

kelancaran, dan kenyamanan penggunanya. 
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Penelitian tentang pejalan kaki sudah dilaksanakan oleh banyak peneliti, 

sehingga penelitian pada kebutuhan fasilitas pejalan kaki bukan lagi hal yang 

baru. Pushkarev dan Zupan (dalam Sudianto, B.U.,1997) pentingnya ruang 

terbuka bagi pejaln kaki di Inggris ; trotoar, tempat penyeberangan, jembatan , 

jembatan penyeberangan, pagar pengaman dan ruang terbuka dapat mewadahi 

pejalan kaki sehingga sirkulasinya minim konflik dengan kendaraan, aman dan 

nyaman. Dewar (dalam Sudianto, B.U.,1997) aktivitas pejalan kaki ; apabila 

aktivitasnya terganggu, maka akibatnya tidak hanya dirasakan oleh pejalan kaki 

yang bersangkutan saja, akan tetapi mempengaruhi juga pada orang lain dan 

kendaraan kendaraan di sekitarnya.Dari Highway Capacity Manual (1985) 

menyatakan bahwa prinsip – prinsip analisis pergerakan pejalan kaki sama seperti 

yang digunakan untuk analisis pergerakan kendaraan bermotor, yaitu yang intinya 

mendasarkan pada hubungan kecepatan (speed), arus (flow), dan kepadatan 

(density).  

Fruin,John.J, (1971) menyatakan bahwa standart pelayanan pejalan kaki 

harus didasarkan atas kebebasan untuk kecepatan normal untuk melakukan 

pergerakan, kemampuan untuk mendahului pejalan kaki yang bergerak lebih 

lambat, dan kemudahan untuk melakukan pergerakan persilangan dan pergerakan 

berlawanan arah pada tiap-tiap pemusatan lalu lintas pejalan kaki. L. Huang 

(2009) dari the University of Hong Kong, China menyatakan bahwa 

perkembangan permodelan arus pejalan kaki didasarkan pada dinamika reaktif 

dengan menggunakan prinsip keseimbangan (equilibrium) dan melihat kebiasaan 

yang menyebabkan suatu kepadatan pergerakan.Lulie (1995) dari Institut 

Teknologi Bandung (ITB) melakukan penelitian tentang Karakteristik dan 

Analisis Kebutuhan Fasilitas Pejalan Kaki di Jalan Malioboro, Jogjakarta. 

Penelitian tersebut bertujuan mencari karakteristik pejalan kaki, mencari 

hubungan persamaan antara kecepatan berjalan, aliran, dan kepadatan serta untuk 

menentukan tingkat pelayanan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah tingkat 

pelayanan pada trotoar di jalan Malioboro, Jogjakarta pada keadaan normal adalah 

“A” dan pada aliran puncak tingkat pelayanannya menjadi “C”. 
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B. Pejalan Kaki 

Pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktifitas berjalan kaki dan 

merupakan salah satu unsur pengguna jalan (Keputusan Direktur Jendral 

Perhubungan Darat : SK.43/AJ 007/DRJD/97). Menurut Hobbs (dalam Sudianto, 

B.U.,1997) pejalan kaki adalah bagian dari sistem transportasi. Walaupun dalam 

sistem transportasi sering dilupakan, pejalan kaki tidak boleh disingkirkan, moda 

jalan kaki tetap harus diperhitungkan. Sebagian besar perjalanan dilakukan 

dengan berjalan kaki. Orang pergi ke toko dengan menggunakan kendaraan 

pribadi, maka dia tetap perlu berjalan kaki menuju kendaraannya dan toko yang 

dituju. Jika orang pergi ke toko dengan menggunakan angkutan umum, dia perlu 

berjalan kaki menuju tempat pemberhentian angkutan umum dan toko yang 

dituju. Jika orang pergi ke toko dengan berjalan kaki, dia harus berjalan 

(Pushkarev dan Zupan dalam Sudianto,B.U.,1997). 

Berjalan kaki merupakan sarana yang relative mudah dan murah untuk 

dicapai suatu tujuan yang tidak dapat dilayani oleh moda-moda angkutan lainnya. 

Amos rapoport (1997) mengatakan bahwa kecepatan rendah sangat 

mengutungkan, karena dapat memahami lingkungan sekitar dan mengamati objek 

secara mendetail serta mudah menyadari lingkungan sekitarnya. Sedangkan 

Gideon Giovanni (1997), mengungkapkan bahwa berjalan kaki merupakan sarana 

transportasi yang menghubungkan antara fungsi kawasan perdagangan, kawasan 

budaya dan kawasan permukiman. Berjalan kaki memiliki keuntungan dalam 

urban design, yaitu manusia memiliki waktu untuk melihat visual kota dalam 

melakukan aktivitasnya, sehingga membuat masyarakat lebih mengenali kotanya. 

 

Dengan hal itu, berjalan kaki merupakan suatu sarana transportasi yang 

sangat berperan dalam perdagangan untuk memberi kesempatan bagi pejalan kaki 

untuk melihat dan berpindah tempat dalam jarak yang dekat pada suatu tempat/ 

pertokoan dalam kawsan perdagangan. Tapi berjalan kaki memiliki kendala dalam 

hal jarak tempuh, peka terhadap gangguan alam dan hambatan yang diakibatkan 

oleh lalulinta kendaraan (Syaifuddin,1988). Sebagai moda angkutan berjalan kaki 
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menjadi lebih penting khususnya pada jalur-jalur yang tidak memungkinkan untuk 

dilalui oleh moda angkutan lainnya. sedangkan sebagai bagian dari system 

transportasi kota , moda tersebut memerlukan keterpaduan dengan system 

jaringan jalan, sehinggaterjadi kesinambungan dengan berbagai moda transpotasi. 

Dengan berjalan kaki bebas mengatur langkah, berhenti, berbelok, dan bebas 

mengatur kontak dengan lingkungan sekitarnya, sehingga berjalan kaki bukan 

sekedar moda transportasi, tetapi sarana interaksi dan komunikasi sosial 

masyarakat kota. 

 

Papacostas (1987) dalam Transportation Engineering and Planning 

menyatakan bahwa tingkatan – tingkatan “Level Of Service” pada tempat berjalan 

secara detail didefinisikan dari A sampai dengan F berdasarkan tingkatan nilai 

arus pergerakan pejalan kaki (flow) dan luas area yang tersedia untuk tiap pejalan 

kaki. 

 

C. Fasilitas Pejalan Kaki 

 

1. Jalur Pejalan Kaki terdiri atas:  

a) Trotoar 

b) Penyeberangan Sebidang 3 x Penyeberangan Zebra x Penyeberangan 

Pelikan. 

c) Penyeberangan Tak Sebidang x Jembatan penyeberanganan x 

Terowongan. 

2. Lapak tunggu 

3. Lampu penerangan 

4. Rambu 

5. Pagar pembatas 

6. Marka jalan 

7. Pelindung/Peneduh 
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Lebar trotoar hampir selalu tidak dapat optimal, karena ada penggunaan 

trotoar yang tidak tepat, diantaranya pedagang kaki lima. Menurut Manning 

(dalam Prabowo, LA dan Saputro, N., 2001) pedagang kaki lima merupakan 

gangguan utama pada trotoar di Indonesia. Pedagang kaki lima disebut street 

trading, karena lokasi kegiatan usaha mereka selalu berada ditepi jalan strategis di 

dalam kota. Standar lebar trotoar berdasarkan lokasi dan jumlah pejalan kaki 

dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2. 

Tabel 2.1 Standar lebar trotoar berdasarkan lokasi 

No. Lokasi trotoar Lebar Trotoar 

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

Jalan di daerah perkotaan/kaki lima 

Di wilayah perkantoran utama 

Di wilayah industri 

a. Pada jalan primer 

b. Pada jalan akses 

Di wilayah pemukiman 

a. Pada jalan primer 

b. Pada jalan akses 

4,00 

3,00 

 

3,00 

2,00 

 

2,75                    

2,00 

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan No.65/1993 
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Tabel 2.2 Lebar trotoar berdasarkan jumlah pejalan kaki 

No. Jumlah pejalan 

kaki(orang/detik/meter) 

Lebar trotoar(meter) 

1. 

2. 

3. 

4. 

6 

3 

2 

1 

2,3-5,0 

1,5-2,3 

0,9-1,5 

0,6-0,9 

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan No.65/1993 

D. Tingkat Pelayanan Pejalan Kaki 

Kenyataannya ruang bagi pejalan kaki harus disediakan, agar pejalan kaki 

terhindar dari tabrakan kendaraan. Fasilitas pejalan kaki yang baik adalah yang 

mampu menciptakan suasana nyaman, aman dan menyenangkan bagi 

penggunanya. Sidewalk atau yang biasanya disebut trotoar juga harus memiliki 

standar tersendiri untuk melayani penggunanya. Hal tersebut membuat tingkat 

pelayanan pejalan kaki menjadi salah satu hal yang sangat dipertimbangkan ketika 

mendesain trotoar. Tingkat pelayanan pejalan kaki (pedestrian LOS) harus 

mampu melayani segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dari pejalan kaki.  

Menurut Sussman, et.al (dalam Sudianto, B.U., 1997) perhitungan fasilitas 

pejalan kaki tidak terlepas dari perhitungan tingkat pelayanan. Perhitungan 

tersebut pada dasarnya sama dengan perhitungan tingkat pelayanan fasilitas jalan, 

yaitu dengan membandingkan kapasitas volume yang terjadi. Lebar trotoar 

direncanakan mampu memenuhi volume pejalan kaki yang ada. Trotoar 

disarankan untuk direncanakan dengan tingkat pelayanan serendah-rendahnya C 

(tingkat pelayanan trotoar dapat dilihat paa Tabel 2.3). Pada keadaan tertentu yang 

tidak memungkinkan trotoar dapat direncanakan sampai tingkat pelayanan E. 
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Tingkat pelayanan fasilitas pejalan kaki menurut Dirjen Bina Marga 

No.007/BNK/1990 meliputi kategori-kategori sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 Tingkat pelayanan trotoar 

Tingkat 

Pelayanan 

Jalur 

Pejalan 

Kaki 

(m2/orang) 

Kecepatan 

Rata-rata 

(meter/menit) 

Volume Arus 

Pejalan Kaki 

(orang/meter/menit) 

Volume/Kapasitas 

Ratio 

A ≥12 ≥78 ≤6,7 ≤0,08 

B ≥3,6 ≥75 ≤23 ≤0,28 

C ≥2,2 ≥72 ≤33 ≤0,40 

D ≥1,4 ≥68 ≤50 ≤0,60 

E ≥0,5 ≥45 ≤83 ≤1,00 

F <0,5 <45 Variabel 1,00 

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Prt/M/2014 

a) Standar A, para pejalan kaki dapat berjalan dengan bebas, termasuk dapat 

menentukan arah berjalan dengan bebas, dengan kecepatan yang relatif 

cepat tanpa menimbulkan gangguan antarpejalan kaki. Luas jalur pejalan 

kaki ≥ 12 m2 per orang dengan arus pejalan kaki< 16 orang/meter/menit. 

b) Standar B, para pejalan kaki masih dapat berjalan dengan nyaman dan 

cepat tanpa mengganggu pejalan kaki lainnya, namun keberadaan pejalan 

kaki yang lainnya sudah mulai berpengaruh pada arus pejalan kaki. Luas 

jalur pejalan kaki ≥ 3,6 m2 per orang dengan arus pejalan kaki >16-23 

orang per menit per meter. 
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c) Standar C, para pejalan kaki dapat bergerak dengan arus yang searah 

secara normal walaupun pada arah yang berlawanan akan terjadi 

persinggungan kecil, dan relatif lambat karena keterbatasan ruang antar 

pejalan kaki. Luas jalur pejalan kaki ≥ 2,2–3,5 m2/orang dengan arus 

pejalan kaki >23-33 orang per menit per meter. 

d) Standar D, para pejalan kaki dapat berjalan dengan arus normal, namun 

harus sering berganti posisi dan merubah kecepatan karena arus 

berlawanan pejalan kaki memiliki potensi untuk dapat menimbulkan 

konflik. Standar ini masih menghasilkan arus ambang nyaman untuk 

pejalan kaki tetapi berpotensi timbulnya persinggungan dan interaksi antar 

pejalan kaki. Luas jalur pejalan kaki ≥ 1,2–2,1 m2/orang dengan arus 

pejalan kaki >33-49 orang per menit per meter. 

e) Standar E, para pejalan kaki dapat berjalan dengan kecepatan yang sama, 

namun pergerakan akan relatif lambat dan tidak teratur ketika banyaknya 

pejalan kaki yang berbalik arah atau berhenti. Standar E mulai tidak 

nyaman untuk dilalui tetapi masih merupakan ambang bawah dari 28 

Kementerian Pekerjaan Umum kapasitas rencana ruang pejalan kaki. Luas 

jalur pejalan kaki ≥ 0, 5–1,3 m2/orang dengan arus pejalan kaki >49-75 

orang per menit per meter. 

f) Standar F, para pejalan kaki berjalan dengan kecepatan arus yang sangat 

lambat dan terbatas karena sering terjadi konflik dengan pejalan kaki yang 

searah atau berlawanan. Standar F sudah tidak nyaman dan sudah tidak 

sesuai dengan kapasitas ruang pejalan kaki. Luas jalur pejalan kaki < 0,5 

m2/orang dengan arus pejalan kaki beragam. 

 

E. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang 

kemudian dijadikan sebagai media referensi dalam penulisan tugas akhir ini. 

1. Aulia Rakhman di ruas jalan Tentara Pelajar tentang Analisa Pemanfaatan 

Trotoar Bagi Pejalan Kaki. Hasil penelitian yang dilakukan di ruas jalan 
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Tentara Pelajar Yogyakarta yaitu volume pejalan kaki yang melewai ruas 

jalan Tentara Pelajar Yogyakarta adalah antara 6 sampai 18 

orang/meter/menit dengan tingkat pelayanan A (dibawah 23 

orang/meter/menit) dan lebar pejalan kaki kebutuhan ruas kanan untuk 

zona A=  0,50 m, zona B = 0,55 m, zona C = 0,65 m, zona D = 0,65 m, 

dan lebar efektif trotoar rata-rata pada ruas kiri untuk zona A = 0,54 m, 

zona B = 0,53 m, zona C = 0,80 m, dan zona D = 0,80 m. Lebar trotoar 

tersedia dilapangan adalah antara 1 sampai 1,5 meter yang berkurang 

menjadi 50% sampai 100% terutama pada jam-jam sibuk karena adanya 

halangan akibat pedagang kaki lima (PKL). 

2. Indra Agung Orabowo di ruas jalan Agus Salim Semarang. Penelitian 

dilakukan dengan pengambilan gambar data primer menggunakan video 

kamera. Hasil penelitian yang dilakukan di ruas jalan Agus Salim 

Semarang yaitu volume pejalan kaki yang melewati ruas jalan Agus Salim 

Semarang adalah antara 6 sampai 17 orang/meter/menit dengan tingkat 

pelayanan A (dibawah 23 orang/meter/menit)dan lebar pejalan kaki 

kebutuhan per zona A=  1,45 m, zona B = 2,00 m, zona C = 1,22 m, zona 

D = 1,23 m, zona E = 1,17 meter, zona F = 1,18 meter. Lebar trotoar 

tersedia dilapangan adalah antara 1 sampai 1,5 meter yang berkurang 

menjadi 50% sampai 100% terutama pada jam-jam sibuk karena adanya 

halangan akibat pedagang kaki lima (PKL) dan parkir. 

3. Indah Prasetyaningsih tentang Analisis Karakteristik dan Tingkat 

Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Pasar Malam Ngarsopuro 

Surakarta. Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan  di kawasan 

pasar malam Ngarsopuro Surakarta yaitu Arus (flow) sebesar 15,1556 

pejalan kaki/min/m, kecepatan rata-rata ruang (speed) sebesar 27,4437 

m/min, kepadatan sebesar 0,5522 pejalan kaki/min/m. Dihitung 

berdasarkan besarnyaarus dan besarnya nilai ruang (space) pejalankaki 

untuk pejalan kaki pada interval 15 menitan yang terbesar dandicocokkan 

dengan kondisi lapangan, maka tingkat pelayanan pejalan kaki dijalan 

Diponegoro kawasan pasar malam Ngarsopuro Surakarta adalahtermasuk 
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dalam kategori tingkat pelayanan “D”. Sehingga tingkat pelayananpejalan 

kaki di jalan Diponegoro kawasan pasar malam Ngarsopuro 

Surakartatidak memenuhi standar seperti yang telah dikemukakan John. J. 

Fruin.m2.  

 


