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BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. Permasalahan  

Padatnya arus lalu lintas yang ada pada jalan Laksda Adi Sucipto karena 

banyaknya tempat-tempat yang membangkitkan pergerakan di sepanjang ruas 

jalan, seperti hotel-hotel, mall, perkantoran, bank, pertokoan, dan lain 

sebagainya berdampak positif dan negatif terhadap perkembangan sosial 

budaya di daerah tersebut. Ketertiban para pemakai jalan terhadap rambu-

rambu yang ada, baik pejalan kaki maupun kendaraan bermotor menjadi salah 

satu contohnya. Hal tersebut diperparah lagi dengan pedagang kaki lima 

(PKL) yang berjualan menggunakan trotoar yang ada. 

Pejalan kaki yang melewati jalan Laksda Adi Sucipto bisa dikatakan 

cukup banyak yang menggunakan badan jalan walaupun ada juga yang 

menggunakan trotoar. Hal tersebut jelas mengganggu arus lalu lintas 

kendaraan dan yang lebih penting lagi adalah dengan menggunakan badan 

jalan akan membahayakan keselamatan pejalan kaki sendiri. Untuk 

mengetahui mengapa trotoar yang ada tidak digunakan oleh pejalan kaki, 

diperlukan suatu studi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

fasilitas yang disediakan masih dapat melayani kebutuhan para pejalan kaki 

atau tidak, dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi gangguan yang ada 

pada ruas jalan Laksda Adi Sucipto. 

B. Metode Analisa 

Analisa dilakukan terhadap data-data yang didapat dari hasil survei yaitu 

berupa volume pejalan kaki, lebar trotoar yang disediakan, lebar gangguan 

terhadap trotoar. 
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1. Lebar trotoar kebutuhan total 

Lebar trotoar (W) adalah lebar yang dibutuhkan oleh pejalan kaki 

untuk dapat berjalan dengan nyaman dan aman yang didapat dengan 

membagi jumlah pejalan kaki dengan angka pe,bagi kemudian 

ditambah dengan lebar tambahan menurut pengunaan lahan sesuai 

dengan petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/TBNK/1990. Lebar 

trotoar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

W = .................................................................................(3.1) 

Dengan: 

  W: Lebar trotoar (meter) 

  V: Volume pejalan kaki rencana per dua arah (orang/meter/menit) 

  N: Lebar tambahan (meter) 

Untuk besarnya nilai N dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Lebar tambahan 

N (meter) Keadaan 

1,5 

1,0 

0,5 

Jalan di daerah pasar 

Jalan di daerah perbelanjaan bukan 

pasar 

Jalan di daerah lain 

  Sumber: Dirjen Bina Marga No.007/T/BNKT/1990 

2. Volume pejalan kaki 

Besaran jumlah pejalan kaki yang berada di jalur pejalan kaki 

dalam orang/meter/menit.Dari hasil pengamatan di dapat volume 

pejalan kaki kemudian dibuat gafik dalam bentuk diagram. 
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3. Luas halangan total dan luas efektif trotoar 

Luas efektif trotoar merupakan luas trotoar dikurangi luas 

halangan. Sebagai dasr perhitungan menurut Highway Capacity 

Manual/HCM (1994) dari Amerika adalah: 

Ctot = C x L.................................................................................(3.2) 

A = W x L – Ctot.........................................................................(3.3) 

Dengan: 

C: Lebar halangan (m) 

A: Lebar luas efektif (m2) 

W: Lebar zona (m) 

Ctot: Jumlah luas halangan (m2) 

L: Panjang zona (m) 

4. Tingkat pelayanan trotoar 

Dari hasil survey lapangan didapatkan hasil berupa volume pejalan 

kaki yang melewati zona yang ditentukan setiap jam (data primer). 

Dengan menggunakan acuan volume pejalan kaki tiap menit dapat 

ditentukan tingkat pelayanan trotoar dengan asumsi bahwa lebar 

minimum trotoar terpenuhi. 

Lebar trotoar direncanakan mampu memenuhi volume pejalan kaki 

yang ada.trotoar disarankan untuk direncanakan dengan tingkat 

pelayanan yang serendah-rendahnya C (tingkat pelayanan trotoar dapat 

dilihat pada tabel 2.3). pada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan 

trotoar dapat direncanakan sampai dengan tingkat pelayanan E. 
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5. Karakteristik Pejalan Kaki 

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. 

 

Variabel–variabel utama yang digunakan untuk mengetahui 

karakteristik pergerakan pejalan kaki adalah arus (flow), kecepatan 

(speed), dan kepadatan (density), sedangkan fasilitas pejalan kaki yang 

dimaksud adalah ruang (space) untuk pejalan kaki. 

 

a) Kecepatan (speed) 

Kecepatan adalah laju dari suatu pergerakan pejalan kaki. 

Kecepatan pejalan kaki didapat dengan menggunakan rumus 

seperti pada persamaan 2.2 sebagai berikut: 

 

V = ............................................................................................(3.4) 

 

(Sumber : Fred. L. Mannering & Walter P. Kilareski, 1988) 

  

Dengan: 

V = kecepatan pejalan kaki, (m/min) 

L = panjang penggal pengamatan, (m) 

T = waktu tempuh pejalan kaki yang melintasi penggal 

pengamatan,(det). 

 

b) Kepadatan (density) 

Kepadatan adalah jumlah pejalan kaki yang berada di suatu 

ruang untuk pejalan kaki pada jarak tertentu pada waktu tertentu, 
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biasanya dirumuskan dalam satuan pejalan kaki per meter persegi. 

Karena sulit diukur secara langsung dilapangan, maka kepadatan 

dihitung dari nilai kecepatan rata–rata ruang dan arus seperti pada 

persamaan 2.5 sebagai berikut: 

 

D = ..........................................................................................(3.5) 

 

(Sumber : Nicholas J. Garber dan Lester A. Hoel, 1997) 

 

Dengan: 

D = kepadatan, (pejalan kaki/m2) 

Q = arus (flow), (pejalan kaki/min/m) 

Vs = kecepatan rata- rata ruang, (m/min) 

 

c) Ruang (space) untuk pejalan kaki 

Ruang untuk pejalan kaki merupakan luas area rata-rata yang 

tersedia untuk masing-masing pejalan kaki yang dirumuskan dalam 

satuan m2/pejalan kaki. Ruang pejalan kaki adalah hasil dari 

kecepatan rata-rata ruang dibagi dengan arus, atau singkatnya ruang 

pejalan kaki adalah terbanding terbalik dengan kepadatan. Rumus 

untuk menghitung ruang pejalan kaki dapat diperoleh dari 

persamaaan 3.7 sebagai berikut: 

S = = ..................................................................................... (3.6) 

(Sumber : Highway Capacity Manual, 1985) 

 

Dengan: 

S = ruang pejalan kaki, (m2/pejalan kaki) 

D = kepadatan, (pejalan kaki/m2) 

Q = arus, (pejalan kaki/min/m) 

Vs = kecepatan rata-rata ruang, (m/min) 


