
 1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Transportasi merupakan sektor pendukung dalam setiap aktivitas 

manusia baik kegiatan pekerjaan rutin, bisnis, pendidikan, sosial dan lain 

sebagainya. Sebagai prasarana pendukung, transportasi harus mendapatkan 

pelayanan yang baik sehingga di peroleh system pergerakan yang efektif dan 

efisien bagi pengguna transportasi. 

Peningkatan sistem transportasi memerlukan penanganan yang 

menyeluruh, mengingat bahwa transportasi timbul karena adanya perpindahan 

manusia dan barang. Meningkatnya perpindahan tersebut, dituntut penyediaan 

fasilitas penunjang laju perpindahan manusia dan barang yang memenuhi 

ketentuan keselamatan bagi pejalan kaki, dimana pejalan kaki merupakan salah 

satu komponen lalu lintas yang sangat penting terutama di perkotaan. Keberadaan 

pejalan kaki ini biasanya terkonsentrasi pada fasilitas umum seperti terminal, 

pusat pertokoan, pusat pendidikan serta tempat-tempat fasilitas umum lainnya. 

Keberadaan pejalan kaki tersebut memerlukan fasilitas bagi pejalan kaki, 

termasuk fasilitas penyeberangan jalan seperti Jembatan Penyeberangan Orang 

(JPO). JPO perlu di pasang apabila diharuskan untuk tidak ada pertemuan 

sebidang antara  arus pejalan kaki dengan arus lalu lintas. Agar pejalan kaki mau 

untuk menggunakan JPO, maka harus dijamin keamanan dan jarak berjalan tidak 

terlalu bertambah jauh (Malkamah, 1995). 

 

Muhammad Indra Nugraha, Analisis Fasilitas Penyeberangan Jalan pada Jalan Laksamana Bintan di Depan Sekolah Harapan Utama (HU), Sei
Panas Kota Batam, 2018
UIB Repository copyright 2018



2 
 

 
 

Pergerakan pejalan kaki meliputi pergerakan-pergerakan menyusuri 

jalan, memotong jalan dan persimpangan. Sebagaimana yang lazim terjadi di 

berbagai kota besar, yang memiliki tuntutan perkembangan ekonomi, 

perdagangan dan kemudahan jangkauan pelayanan bagi masyarakat, maka 

fasilitas-fasilitas umum seperti hotel, pertokoan dan lain sebagainya biasanya 

mengelompok pada suatu daerah tertentu, karena letak gedung satu dengan 

gedung yang lain menyebar ke seluruh kawasan, maka suatu ketika pejalan kaki 

harus menyeberangi lalu lintas kendaraan untuk sampai ke tempat tujuan. Namun 

sering kali keberadaan penyeberang jalan tersebut pada tingkat tertentu akan 

mengakibatkan konflik yang tajam dengan arus kendaraan yang berakibat pada 

tundaan lalu lintas dan tingginya tingkat kecelakaan. 

Seperti halnya di Kota Batam dengan tingkat kepadatan penduduk yang 

tinggi, penyediaan sarana transportasi bagi pejalan kaki seperti jembatan 

penyeberangan sudah mulai di sediakan dimana-mana. Penyedian Jembatan 

Penyeberangan Orang (JPO) dimaksudkan untuk mempermudah pejalan kaki 

untuk menyeberang jalan dengan aman. Namun kenyataan di lapangan 

menunjukan bahwa pengguna JPO tersebut dirasakan kurang efektif dalam 

memecahkan permasalahan sirkulasi antara pejalan kaki dalam menyeberang jalan 

dengan kendaraan bermotor. Hal ini bisa dilihat pada kenyataan bahwa jembatan 

penyeberangan sebagai salah satu fasilitas penyeberangan jarang dipakai dan 

terkadang sering disalah fungsikan untuk dudu-duduk, tempat mangkal 

geladangan serta rawan kejahatan. 
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1.2   Perumusan Masalah 

Dalam tugas akhir ini akan dilakukan analisa kebutuhan fasilitas pejalan 

kaki di ruas Jl. Laksamana Bintan. Pembangunan fasilitas pejalan kaki di ruas 

jalan tersebut dibuat agar pejalan kaki dapat menyeberang dengan mudah dan 

aman keseberang jalan. 

Permasalahan penelitian yang muncul dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan fasilitas – fasilitas penyeberangan pejalan kaki di 

antaranya adalah: 

1. Berapakah volume pejalan kaki pada Jl. Laksamana Bintan depan 

sekolah Harapan Utama (HU), Sei Panas, Kota Batam ? 

2. Berapakah volume kendaraan pada Jl. Laksamana Bintan depan 

sekolah Harapan Utama (HU), Sei Panas, Kota Batam ? 

3. Fasilitas penyeberangan apa yang sesuai pada Jl. Laksamana Bintan 

depan sekolah Harapan Utama (HU), Sei Panas, Kota Batam menurut 

SNI ? 

1.3    Tujuan Penelitian 

2. Mengetahui volume pejalan kaki pada ruas Jl. Laksamana Bintan 

depan sekolah Harapan Utama (HU), Sei Panas, kota batam. 

3. Mengetahui volume kendaraan pada ruas Jl. Laksamana Bintan 

depan sekolah Harapan Utama (HU), Sei Panas, kota batam. 

4. Mengetahui fasilitas penyeberangan yang sesuai pada ruas                    

Jl. Laksamana Bintan depan sekolah Harapan Utama (HU), Sei 

Panas, kota batam. 
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1.4         Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan, maka batasan 

penelitian pada permasalahan ini adalah: 

1. Lokasi penelitian adalah di Jl. Laksamana Bintan depan sekolah 

Harapan Utama (HU), Sei Panas, kota batam. 

2. Tidak membahas desain dan struktur jembatan. 

3. Penelitian dilakukan tujuh hari (7) yaitu pada hari senin s/d minggu. 

4. Jumlah volume pejalan kaki yang dihitung adalah pejalan kaki yang 

melintasi bahu jalan, badan jalan dan pejalan kaki yang turun naik 

angkutan umum. 

5. Tidak survey sampai dengan malam hari. 

1.5 Manfaat Penilitian 

1. Untuk penelitian selanjutnya. 

2. Dengan melakukan penelitian ini, mahasiswa diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat tentang 

perilaku pejalan kaki pada ruas jalan. 

3. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

informasi / pengentahuan kepada penyeberang jalan tentang kondisi 

lalu lintas dan membantu agar dapat mengubah perilaku penyeberang 

pejalan kaki. 
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1.6. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mendapatkan gambaran yang sistematis, penulis membagi hasil 

analisa perbandingan ini menjadi beberapa bab, yaitu : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, batasan masalah dan tujuan penelitian, serta dilanjutkan 

dengan sistematika pembahasan. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Menguraikan pengertian mengenai fasilitas – fasilitas pejalan kaki 

dengan kegunaannya masing – masing dan tinjauan untuk metode 

pembangunan fasilitas – fasilitas tersebut. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tentang metodologi penelitian yang dilakukan yaitu 

objek penelitian, data proyek, metode yang digunakan untuk 

perencanaan serta diagram alir penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang perbandingan adanya fasilitas – fasilitas pejalan 

kaki dengan belum adanya fasilitas – fasilitas pejalan kaki, serta 

perbedaan waktu antara penyeberangan sebelum dan sesudah adanya 

fasilitas tersebut. 

5. BAB V KESIMPULAN 

Menguraikan tentang kesimpulan yang berupa hasil analisis dan 

pembahasan pada bagian sebelumnya. 
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