BABIII
KAJIANIPUSTAKA

2.1

Pejalan Kaki
Pejalan kaki merupakan orang yang berjalan atau berada di ruang lalu lintas

jalan tanpa kendaraan

(UU No.26 tahun 2009 pasal 1). Tingkat pelayanan dan

peningkatan gerakan pejalan kaki, tidak kurang diperhatikan dibandingkan yang
lainya.untuk itu fasilitas yang memadai seperti lebar efektif trotoar yang sesuai dan
tempat peristirahatan, serta sarana dan prasarana peneduh sangat diperlukan.
Pelayanan pejalan kaki yang standar berdasarkan oleh kemampuan untuk
mendahului pejalan kaki lain, pergerakan persilangan dan pergerakan berlawanan
arah, serta kecepatan normal untuk melakukan pergerakan. Menurut Highway
Capacity manual (2000) aktifitas pejalan kaki merupakan komponen penting dalam
analisa kapasitas jalan di perkotaan dan karakteristik pejalan kaki merupakan factor
penting dalam mendesain sitem operasi transportasi. Hal yang perlu diperhatikan
untuk kemudahan pejalan kaki adalah masalah fasilitas. Kenyamanan, dan
keselamatan.
Pemerintah telah mengatur tentang hak dan kewajiban pejalan kaki dalam
berlalu lintas. Hukuman kurungan paling lama 2 bulan atau dendang paling banyak
Rp500.000,00

untuk

setiap

pengemudi

kendaraan

bermotor

yang

tidak

mengutamakan keselamatan bagi pejalan kaki atau pesepeda. (UU No.22 Tahun 2009
Pasal 284). Isi dari hak pejalan kaki dalam berlalu lintas dalam pasal 131, sebagai
berikut :
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1. Setiap pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung seperti tempat
penyeberangan, trotoar, dan fasilitas lainya.
2. Mendapatkan prioritas saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan
merupakan hak pejalan kaki.
3. Pejalan kaki berhak menyeberang pada tempat yang dipilih dengan
memperhatikan keselamatan dikarenakan belum tersedianya fasilitas yang
dimaksud.
Pasal 132 menjelaskan tentang kewajiban pejalan kaki, sebagai berikut:
1. Pejalan kaki wajib berada atau menggunakan bagian jalan yang telah
ditentukan.
2. Pejalan kaki harus memperhatikan kelancaran lalu lintas dan keselamatan
dirinya dalam hal jika tidak terdapat fasilitas yang dimaksud.
3. Tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali harus digunakan pada pejalan
kaki penyandang cacat.

2.1.1 KarakteristikIPejalanIKaki
Pengoperasian dan perencanaan sistem transportasi berdasarkan oleh factor
penting seperti karakteristik pejalan kaki. pejalan kaki dapat berpengaruh pada arus
lalu lintas yang terjadi. Berikut merupakan analis karakteristik pejalan kaki :

2.1.1.1 Arus (Flow)
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ArusIpejalanIkaki merupakan total pejalan kaki yang melewati trotoar dan
diukur dengan satuan pejalan kaki/meter/menit, mencari arus menggunakan rumus
sebagai berikut:

.................................................................................................. (2.1)
Keterangan :
T

= Waktu pengamatan (menit)

N

= Jumlah pejalan kaki yang lewat (orang/meter)

Q

= Arus pejalan kaki (orang/meter/menit)

2.1.1.2 KecepatanI(Speed)
Kecepatani merupakan nilai jarak yang mampu ditempuh seorang pejalan kaki
pada ruas trotoar dengan satuan waktu tertentu, berikut merupakan rumus mencari
kecepatanipejalan kaki (Speed):

............................................................................................... (2.2)
Keterangan :
Li= Panjang Penggal Pengamatan (meter)
V = Kecepatan Pejalan Kaki (meter/menit)
t = Waktu Tempuh Pejalan Kaki Yang Lewat Segmen Pengamatan
Kecepatan pejalan kaki juga didasarkan oleh :
a.

Kecepaetan rata – rata waktu (Time Mean Speed)
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Yang dimaksud dengan kecepatan rata – rata waktu adalah nilai rata – rata
kecepatan pejalan kaki yang melalui suatu titik selama interval waktu yang
ditentukan. Berikut merupakan rumus kecepatan rata – rata waktu :

∑

.............................................................................. (2.3)

Penjelasan rumus :
n = Nilai Banyaknya Data Kecepatan yang Diamati
Vt = Kecepatan Rata – Rata Waktu (meter/menit)
Vi = Kecepatan Tiap Pejalan Kaki yang Diamati

b.

KecepatanIrata-rata ruang (SpaceIMeanISpeed)
Rata – rata kecepatan suatu pejalan kaki yang melalui suatu jarak yang
ditentukan didalam trotoar selama interval yang telah ditentukan , dan dihitung
dengan rata – rata waktu tempuh pejalan kaki yang melalui penggal pengamatan.
Kecepatan rata – rata ruang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

∑

................................................................................. (2.4)

Penjelasan rumus:
n

= JumlahIData

Vs = Kecepatan Rata – Rata Ruang (meter/mnt)
Vi = Kecepatan Tiap Pejalan Kaki yang Diamati (meter/mnt)

2.1.1.3 KepadatanI(Density)
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Definisi kepadatan adalah total pejalan kaki persatuan luas trotoar tertentu.
Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut :

............................................................................................. (2.5)
Keterangan :
Vs

= Kecepatan Rata – Rata Ruang (meter/menit)

D

= Kepadatan (orang/meter2)

Q

= Arus (orang/meter/menit)

2.1.1.4 Ruang (Space)Iuntuk PejalanIKaki
Luas area rata –rata yang tersedia untuk setiap pejalan kaki pada suatu trotoar
dengan satuan meter2/orang merupakan definisi dari ruang pejalan kaki. Ruang pjalan
kaki sebanding dengan kecepatan rata-rata ruang dibagi dengan arus, dapat juga
dikatakan bahwa ruang pejalan kaki berbanding terbalik dengan kapadatan. Berikut
merupakan rumus untuk menghitung ruang pejalan kaki :

......................................................................................... (2.6)
Penjelasan rumus :
D

= Kepadatan (orang/meter2)

Vs

= Kecepatan Rata – Rata Ruang (meter/menit)

S

= Ruang Pejalan Kaki (meter2/orang)

Q

= Arus (orang/meter/menit)
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2.1.2 TingkatIPelayanan FasilitasIPejalan Kaki
Menurut HighwayICapacityIManual (2000) tingkat pelayanan fasilitas pejalan
kaki dapat digolongkan dalam level atau tingkat dari level pelayanan A hingga
dengan tingkat pelayanan F. tingkat pelayanan fasilitas pejalan kaki dapat
menggambarkan kondisi kebutuhan atau arus pelayanan tertentu..
Terdapat 4 kriteria untuk menentukan tingkat pelayanan suatu trotoar, antara
lain :
1.

Berdasarkan arus pejalan kaki, tingkat pelayanan pejalan kaki didefinisikan
dengan arus pejalan kaki pada interval 15 menitan yang terbesar. Berikut
merupakan rumus untuk menghitung arus pejalan kaki pada interval 15 menitan
terbesar :
15

=

.................................................................................. (2.7)

Keterangan :
WE

= Lebar Efektif Trotoar (meter)

Q15

=

Arus

Pejalan

Kaki

pada

Interval

15

menitan

Terbesar

(orang/meter/menit)
Nm

= Jumlah Pejalan Kaki Terbanyak pada Interval 15 menitan (orang)

Lebar efektif trotoar dirumuskan sebagai berikut :
WE = WTi – BI
Penjelasan rumus:
WT

= Lebar total trotoar (meter)

WE

= Lebar efektif trotoar (meter)
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B

= Lebar total halangan yang tidak bisa digunakan untuk berjalan kaki

(meter)

2.

BerdasarkanIruang pejalanIkaki. Tingkat playanan dapat diartikan dengan ruang
pejalan kaki interval

arus 15 menitan yang terbesar.

Untuk menghitung

koefisien ruang pejalan kaki interval arus 15 menitan yang terbesar
menggunakan rumus pada 2.1.2, dengan mengambil nilai interval arus 15
menitan yang terbesar akan didapatkan rumusan seperti di bawah ini :
S15 =

......................................................................................... (2.8)

Keterangan :
D15

= Kepadatan pada saat Arus 15 Menitan yang Terbesar (orang/meter2)

S15

= Ruang Pejalan Kaki pada Saat Arus 15 Menitan yang Terbesar

(meter2/orang)

3.

BerdasarkanIIkecepatan pejalan kaki. Kecepatan yang dipakai merupakan
kecepatan rata-rata ruang pada interval arus 15 menitan terbesar.

4.

Berdasarkan rasio volume dan kapasitas. Volume merupakan arus yang terjadi
pada saat 15 menitan yang terbesar sedangkan kapasitas merupakan arus
maksimum pada suatu trotoar yang terjadi pada waktu tertentu, atau dapat juga
ditentukan 25 orang/min/ft atau 82 orang/min/m (HCM, 2000).
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Kriteria utama untuk menentukan tingkat pelayanan menurut HCM 2000 adalah
ruang (space), sedangkan kecepatan, arus dan V/C adalah kriteria tambahan.
Berikut merupakan table tingkat pelayanan fasilitas pejalan kaki
Tabel 2.1 TingkatIpelayananIfasilitas pejalan kaki

Sumber : HCM (2000)

Tingkat pelayanan A harus dengan ruang ≥ 12, tingkat pelayanan B ruang harus
4 ≤ x < 12, tingkat pelayanan C ruang harus berada pada koefisien 2 ≤ x < 4,
Tingkat pelayanan D koefisien ruang harus 1.5 ≤ x < 2, tingkat pelayanan E
koefisien ruang harus 0.5 ≤ x < 1.5, dan untuk tingkat pelayanan F koefisien
ruang harus berada pada < 6.
Untuk penjelasan singkat tentang kondisi operasi dari berbagai tingkat pelayanan
sebagai berikut (HCM, 2000)
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TabelI2.2 Penjelasan tingkatIpelayananIfasilitas pejalan kaki
Tingkat Pelayanan
Tingkat pelayanan A.
Ruang pejalan kaki : ≥130 ft2/ pejalan kaki. Arus Rata- Rata
: ≤ 2 pejalan kaki/ menit/ ft. Arus bebas, kenyamanan
untuk melewati pejalan kaki lain, bebas memilih
kecepatanberjalan, konflik antara pejalan kaki tidak
mungkin terjadi.

Keterangan Gambar

Tingkat pelayanan B.
Ruang pejalan kaki : 40≤ x <130 ft2/ pejalan kaki. Arus ratarata :2 < x ≤ 7 pejalan kaki / menit/ ft. Terdapat area yang
cukup untuk pejalan kaki, bebas menentukan kecepatan
berjalan, bebas melewati pejalan kaki lain atau untuk
menghindari kontlik pergerakan menyilang dengan pejalan
kaki lainnya. Pejalan kaki mulai mengetahui keberadaan
pejalan kaki lainnya dan memberikan respon dari
keberadaannya untuk menentukan tempat berjalan.

Tingkat pelayanan C.
Ruang pejalan kaki : 24≤x<40 ft2/pejalan kaki. Arus ratarata : 7<x≤ 10 pejalan kaki/ menit/ ft. Ruang cukup tersedia
untuk menentukan kecepatan berjalan normal dan melewati
pejalan kaki lain terutama pada aliran tidak langsung
dimana pergerakan berbalik atau pergerakan menyilang
serta konflik kecil akan terjadi dan kecepatan maupun arus
menjadi sedikit menurun.
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Tingkat Pelayanan

Keterangan Gambar

Tingkat pelayanan D.
Ruang pejalan kaki : 15≤x<24 ft2/pejalan kaki. Laju ratarata :10 <x≤ 15 pejalan kaki/ menit/ ft. Kebebasan
memilih kecepatan berjalan secara individual, untuk
melewati pejalan kaki lain terbatas. Pergerakan
menyilang dua pergerakan berbalik arah dapat terjadi,
sehingga kemungkinan dapat menimbulkan konflik
yang tinggi, dan pergerakan menghindar tersebut
seringkali membutuhkan perubahan kecepatan dan
posisi. Arus yang terjadi berubah-ubah dan terjadinya
persinggungan dan interaksi antara pejalan kaki lain
mungkin terjadi.

Tingkat pelayanan E.
Ruang pejalan kaki : 6≤x<15 ft2/ pejalan kaki. Laju ratarata :15 <x≤ 25 pejalan kaki/ menit/ ft. Kecepatan
pejalan kaki normal terbatas, dan memerlukan
penyesuaian gaya berjalan. Pergerakan berjalan
dengan kaki diseret kemungkinan terjadi, ruang yang
tersedia tidak cukup untuk melewati pejalan kaki yang
berjalan lambat sehingga pergerakan menyilang dan
berbalik
arah
kemungkinan
sulit dilakukan.
Perencanaan arus pejalan kaki mendekati batas dari
kapasitas trotoar dan dapat menimbulkan kemacetan
serta gangguan terhadap arus pejalan kaki

Tingkat pelayanan F
Ruang berjalan kaki : < 6 ft2/ pejalan kaki. Laju rata-rata
: bervariasi. Kecepatan berjalan sangat terbatas, gaya
berjalan pejalan kaki dilakukan dengan kaki diseret.
Seringkali terjadi konflik yang tidak dapat dihindari
dengan pejalan kaki lain dan pergerakan menyilang
dan berbalik arah sangat tidak mungkin terjadi. Arus
yang terjadi sangat tidak stabil dan ruang pejalan kaki
lebih sebagai antrian daripada sebagai tempat
pergerakan aliran pejalan kaki.

Sumber : HCM (2000)
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2.1.3 Kondisi Geometri Fasilitas Pejalan Kaki
Kondisi geometri fasilitas pejalan kaki yang diukur merupakan lebar trotoar.
Dimensi lebar trotoar yang efesien berdasarkai dengan penggunaan lahan sekitarnya
yang dapat dilihat pada table 2.3
Tabel 2.3 Lebar trotoar yang dibutuhkan sesuai dengan penggunaan lahan sekitarnya
Lebar Minimum Trotoar Berdasarkan Penggunaan Lahan Sekitarnya
Penggunaan Lahan Skitarnya
Pertokoan
Perkantoran
Wilayah industri primer
Wilayah industri sekunder
Perumahan pada jalan primer
Perumahan pada jalan sekunder

Lebar Minimum (m)
4
3
3
2
2,75
2

SumberI: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2015)

2.2

Fasilitas Pejalan Kaki
Permasalahan utama pejalan kaki adalah dikarenakan adanya konflik antara

pejala kaki dengan kendaraan, dikarenakan permasalahan tersebut, sebaiknya para
pejalan kaki tidak dipandang atau diperlakukan sebagai penduduk kelas dua
dibandingkan dengan pengendara. Upaya untuk mengurangi terjadinya konflik
tersebut maka dibangunlah fasilitas-fasilitas untuk pejalan kaki. Fasilitas pejala kaki
dibutuhkan pada :
1.

Daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang tinggi

2.

Jalan dengan titik tetap rute angkutan umum
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3.

Daerah dengan aktifitas dan rutinitas yang tinggi, seperti pasar

4.

Lokasi yang memiliki kebutuhan yang tinggi dengan waktu yang pendek seperti
stasiun kereta api, rumah sakit, sekolah, lapangan olah raga.

5.

Lokasi dengan permintaan yang cukup tinggi pada hari tertentu, seperti tempat
ibadah

Berikut merupakan pengaplikasian fasilitas pejalan kaki :
1.

Pengaplikasian diletakkan pada lokasi yang memberikan manfaat dari segi
keamanan, kenyamanan, maupun kelancaran perjalanan untuk pengunanya

2.

Lokasi yang terdapat sarana dan prasarana umum.

3.

Kawasan yang berpotensi membuat pertumbuhan pejalan kaki dan biasanya
diiringi dengan peningkatan arus lalu lintas serta memenuhi syarat untuk
pembuatan fasilitas tersebut. Tempat tersebut antara lain :
a. PusatIhiburan
b. Perumahan
c. Terminal bus
d. Sekolah
e. Pusat perkantoran
f. Pusat perbelanjaan
g. Daerah industry

Jenis-jenis fasilitas pejalan kaki menurut Departemen Perhubungan (1997) sebagai
berikut :

Universitas Internasional Batam
M. Jefrysyah, Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki pada Ruas Jalan Brigjen Katamso Batu Aji Batam, 2018
UIB Repository©2018

19

2.

Trotoar
Trotoar termasuk bagian dari daerah manfaat yang diperuntukan untuk pejalan
kaki, penetapan lebarnya didasarkan pada penggunaan lahan sekitarnya. Trotoar
pada umumnya berada sejajar dengan jalan dan memiliki ketinggian lebih tinggi
dari perkerasan jalan. Trotoar berfungsi untuk mengalokasikan para pejalan kaki
dan memperlancar lalu lintas utama agar tidak terganggu oleh pejalan kaki serta
meningkatkan keamanan agar tidak terjadi kecelakaan antara pejalan kaki dengan
pengguna kendaraan.

2.

ZebraICross
ZebraICross merupakan fasilitas atau akses penyeberangan yang ditandai dengan
garis - garis warna putih searah dengan arus kendaraan dan dibatasi dengan garis
melintang lebar jalan. Penempatan zebra cross diletakkan dijalan dengan nilai
aliran penyeberang jalan yang tinggi dan arus lalu lintas yang relative rendah
sehingga penyeberang mendapatkan kesempatan untuk menyeberang dengan
aman. Berikut merupakan syarat - syarat pengaplikasian zebra cross :
a. Diletakan di kaki persimpangan dengan tidak adanya alat pemberi isyarat
lalu lintas.
b. Pemberian waktu penyeberangan menjadi satu kesatuan dengan lampu
pengatur lalu lintas jika di pwrsimpangan terdapat lampu pengatur lalu
lintas.
c. Jika pada persimpangan tidak ada lampu pengatur lalu intas, maka syarat
pengaplikasian zebra cross batas kecepatan kendaraan < 40 km/jam
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Gambar 2.1 Zebra Cross (Sumber: Departemen Perhubungan, 2014)
3.

PelicanI
PelicanImerupakan jenis zebra cross yang dilengkapi dengan lampu pengatur
untuk penyebrang jalan dan pengendara kendaraan. Cara kerjanya cukup
menekan tombol pengatur untuk fase berjalan dengan waktu yang sudah diatur,
pelican sangat efesien ditempatkan pada jalan dengan arus penyebrang jalan yang
tinggi. Berikut merupakan syarat pengaplikasian pelican :
a. Dipasang pada ruas jalan dengan minimal 300 meter dari pesimpangan
b. Kecepatan rata – rata lalu lintas kendaraan > 40 km/jam

Universitas Internasional Batam
M. Jefrysyah, Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki pada Ruas Jalan Brigjen Katamso Batu Aji Batam, 2018
UIB Repository©2018

21

Gambar 2.2 Pelikan (Sumber: Departemen Perhubungan, 2014)

4.

Jembatan Penyeberangan / Elevated
Elevated merupakan jembatan yang dibuat secra khusus untuk para pejalan kaki.
jembatan penyeberangan akan efesien jika bangunanya landaiIatauItidak terlalu
curam. Jembatan penyeberangan ini dapat mengurangi kemacetan arus lalu
lintas. Berikut merupakan syarat untuk pengaplikasian jembatan penyeberangan :
a. Jika fasilitas penyeberangan zebra cross, pelican tidak dapat digunakan
b. Tidak dapat menggunakan pelican karena mengganggu lalu lintas.
c. Daerah ruas jalan yang mempunyau potensi terjadinya kecelakaan pejalan
kaki yang cukup tinggi
d. Ruas jalan yang memiliki kecepatan kendaraan yang tinggi dan jumlah
pejalan kaki ang ramai.
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5.

Terowongan / Underground
Pembangunan terowongan dilakukan di bawah tanah. Pembuatan terowongan
cenderung lebih mahal dan rumit dibandingkan dengan pembuatan jembatan
penyeberangan, akan tetapi system penyeberangan terowongan lebih baik dalam
segi estetika karna dapat menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.
Persyaratan untuk dapat menggunakan terowongan, antara lain:
a. Jika penyeberangan jembatan tidak bisa diadakan
b. Lokasi untuk pembangunan terowongan harus memadai

2.3

Penyeberangan Sebidang dan Penyeberangan Tak Sebidang
Fasilitas pejalan kaki bertujuan untuk membuat pejalan kaki menumpuh jarak

sesingkat mungkin ke tempat tujuanya dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu,
fasilitas penyeberangan sangat dibutuhkan. Fasilitas penyeberangan dibagi menjadi 2
kelompok tingkatan, antara lain:

2.3.1 Penyeberangan Sebidang (At-Grade)
Berikut merupakan bagian dari fasilitas penyeberangan sebidang, seperti
pelican dan zebra cross. Adapun syarat untuk penempatan fasilitas penyeberangan
sebidang adalah (Departemen Perhubungan, 1997) :
1.

Zebra Cross
a.

Tidak dapat diaplikasikan dalam mulut persimpangan.

b.

Zebra cross harus ditempatkan 15 meter dibelakang garis henti pada jalan
minor, dan sebisa mungkin dilengkapi dengan marka jalan.
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c.

MemperhatikanIinteraksi dariIsystem prioritas yaitu kecepatan,Ipenglihatan
pengemudiIdan volume yang membelok.

d.

Diperlukanya pelindung jika jalan dengan lebar lebih dari 10 meter atau
lebih dari 4 lajur

2.

Pelican
a.

Pengaplikasian penyeberangan pelican minimal ditempatkan 20 meter dari
persimpangan

b.

2.3.2

Rata – rata kecepatan lalu lintas kendaraan lebih dari 40 km/jam

PenyeberanganITakISebidang
Berikut adalah syarat penempatan fasilitasIpenyeberangan tidak sebidang

(Departemen Perhubungan, 1997) ialah :

1.

Jembatan Penyeberangan / Elevated
Elevated merupakan jembatan yang dibuat secra khusus untuk para pejalan kaki.
jembatan penyeberangan akan efesien jika bangunanya landaiIatauItidak terlalu
curam. Jembatan penyeberangan ini dapat mengurangi kemacetan arus lalu
lintas. Berikut merupakan persyaratan pengaplikasian jembatan penyeberangan :
a.

Penyeberangan zebra cross dan pelican tidak dapat diaplikasikan

b.

Frekuensi kecelakaan pejalan kaki yang cukup tinggi pada ruas jalan tersebut

c.

Kecepatan arus lalu lintas yang tinggi dan pejalan kaki yang cukup ramai

d.

Panjang maksimum 400 m
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2.

Terowongan
Pembangunan terowongan dilakukan di bawah tanah. Pembuatan terowongan
cenderung lebih mahal dan rumit dibandingkan dengan pembuatan jembatan
penyeberangan, akan tetapi system penyeberangan terowongan lebih baik dalam
segi estetika karna dapat menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.
Persyaratan untuk dapat menggunakan terowongan, antara lain:
a.

Jika penyeberangan jembatan tidak bisa diadakan.

b.

Lokasi untuk pembangunan terowongan harus memadai.

c.

Terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 m

Penyeberangan tak sebudang sebaiknya disediakan pada ruas jalan yang memilik
kriteria seperti berikut :
a.

PV2IlebihIdari 2 x 108, arusIpejalan kaki (P)Ilebih dari 1100 orang perjam,
arusIkendaraan (V) lebih dari 50Ikendaraan perjam, yang diambilIdari ratarata selamaI4 jam sibuk.

b.

Kecepatan rencana ≥ 70 km/jam pada ruas jalan.

c.

Kawasan yang tidak memungkinkan penyeberang jalan untuk menyeberang
menggunakan penyeberangan sebidang.

2.3.3 Penentuan Konflik
Pada saat menyeberang jalan, kendaraan dan pejalan kaki bersamaan
mengalami tundaan dikarenakan harus menunggu saat yang tepat untuk si
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penyeberang jalan menyeberang. Rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat
konflik antara pejalan kaki dengan arus lalu lintas kendaraan sebagai berikut
(Departemen Pehubungan, 1997) :
PV2 = Jumlah tingkat konflik ................................................................................ (2.9)
Keterangan :
PV2I = KonflikIantara pejalan kaki danIarus lalu lintasIkendaraan (pejalan kaki .
arus kendaraan/jam)
PI

= Arus pejalan kaki yang menyebrang ruasIjalan sepanjang 100 m (pejalan

kaki/jam)
VI

= ArusIkendaraan tiapIjam (kendaraan/jam)

P danIV adalah arus rata-rata pejalan kaki danIkendaraan 4 jamItersibuk. Rumus
diatas digunakan untuk menentukan jenis fasilitas penyeberangan sebidang bagi
pejalan kaki. Rekomendasi awal dari pilihan jenis penyeberangan bisa dilihat pada
TabelI2.4
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TabelI2.4Ijenis penyeberangan yangIdirekomendasikan
PV²
(PjlnIkaki .IKend/jam)
Di atas 10⁸

IPI
(pjlIkaki/jam)
50 - 1100

IVI
(kendaraan/jam)
300 - 500

Di atas 2Ix 10⁸

50 -I1100

400 -I750

Di atas 10⁸

50 - 1100

Di atas 500

Di atas 10⁸

Di atas - 1100

Di atas 500

Di atas 2 x 10⁸

50 - 1100

Di atas 750

Di atas 2 x 10⁸

Di atas - 1100

Di atas 400

RekomendasiIawal
ZebraICross
ZebraICross dengan
pelindung
Pelikan tanpa
pelindung
Pelikan tanpa
pelindung
pelikan dengan
pelindung
pelikan dengan
pelindung

Sumber : Departemen Perhubungan (1997)

2.4

ArusILaluILintas
Berdasarkan MKJI/ ManualIKapasitas JalanIIndonesia(1997) bahwa arusIlalu

lintas merupakan total kendaraan bermotor yang melintasi sautu titik pada jalanIper
satuanIwaktu,

dinyatakanIdalam

satuan

kend/jamI(Qkend),

smp/jamI(Qsimp)

atauILHRT (lalu lintas harian rata – rataItahunan). Rumus yang dipakai untuk
mencari besar arus laluIlintas adalah :
.................................................................................................................. (2.10)
Keterangan :
N = Jumlah Pejalan Kaki yang Lewat (orang/meter)
Q = Arus Pejalan Kaki (orang/meter/menit)
T = Waktu Pengamatan (menit)

Universitas Internasional Batam
M. Jefrysyah, Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki pada Ruas Jalan Brigjen Katamso Batu Aji Batam, 2018
UIB Repository©2018

27

Untuk analisis volume lalu lintas bisa dihitung dengan satuan mobil
penumpang (smp) yang dikonversi dari satuan kendaraan per waktu. Untuk
mendesain jalan dengan kapasitas yang memadai, maka volume lalu lintas kendaraan
yang akan menggunakan jalan harus ditentukan terlebih dahulu. Untuk tahap awal,
maka harus menentukan volume lalu lintas terlebih dahulu.
Arus laluIlintasIyang menggunakan jalan, umumnya merupakan lalu lintas
campuran, MKJI (Manual Kapasitas JalN Indonesia) 1997 membagi kendaraan
bermotor atas 4 jenis, yaitu :
1.

KendaraanIRingan (LightIVehivle/Lv)
Kendaraan bermotor yang memiliki 2 as dan 4 roda dengan jarak as nya 2-3
meter, contohnya seperti pick up, mobil penumpang, truk kecilIsesuai dengan
klasifikasi Bina Marga.

2.

Kendaran BeratI(HeavyIVehicle/HV)
Kendaraan bermotor yang memiliki roda lebih dari 4, seperti truk dengan 3 as,
truk kombinasi yang ada pada klrifikasi bina marga.

3.

Sepeda MotorI(MotorICycle/MC)
Kendaraan yang memiliki 2 roda atau 3 roda seperti sepeda motor.

4.

KendaraanITakIBermotor (Unmotorised/UM)
Alat bantu atau kendaraan yang tidak memiliki motor atau dikendalikan langsung
oleh penggunanya seperti sepeda, dan sesuai dengan klasifikasi Bina Marga
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2.5

Penentuan BesarISampel
Sampel adalah bagian yang ada di dalam populasi, sedangkanIpopulasi

merupakan total atau seluruh nilai dari hasil menghitung ataupun mengukur
kualitas/jumlah dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulanIobjek yang lengkap
dan terpercaya (Sudjana,I1992). Penentuan besar sampel bertujuan untuk mengetahui
besarnya sampel yang harus disurvei agar dapat mempersentasikan karakteristik dari
populasi aerah studi. Berikut merupakan cara atau rumus dalam menentukan jumlah
sampel :
........................................................................................... (2.11)

Keterangan :
nI

= Jumlah sampel

NI

= Populasi

eI

= Batas toleransi kesalhan
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