BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perkembangan dari suatu kota selalu sejalan dengan meningkatnya julmah
kendaraan yang ada. Transportasi ialah yang menjadi pendukung utama bagi para
pengendara dan pejalan kaki dalam berbagai kegiatan mulai dari pendidikan
hingga, dan aktifitas lain- lain. Maka dari itu sara pendukung dalam hal pelayanan
transportasi harus berjalan dengan baik agar pola pergerakan kendaraan dapat
berjalan dengan baik dan efisien dalam penggunaan- pengguanaan pada layanan
kendaraan, sebab yang melintasi jalan tidak hanya kendaraan pejalan kaki juga
termasuk bagian dari lalu lintas.
Perpindahan antara barang dan manusia merupakan pengertian dari
transportasi. Melesatnya jumlah pertumbuhan sangat memiliki efek dalam
peningkatan pepindahan tersebut. Oleh sebab itu yang menjadi tanggung jawab dari
moda penunjang kecepatan (laju) dari perpindahan antara manusia dan barangharus
memenuhi tingkat keselamatan dan juga hasrus memenuhi sesuai dengan
persyaratan pada pengguna dari pejalan kaki, karena para pejalan kaki merupakan
salah satu dari bagian yang penting dalam perencanaan sebuah sistim lalulintas
karena tidak dapat di abaikan terutama di dalam perkotaan.
Secara umum, pejalan kaki terkonsentrasikan disemua lingkungan publik,
mulai dari sarana pendidikan, bisnis, terminal, pusat perbelanjaan dan lain-lain.
Pejalan kaki ialah orang yang melakukan atifitas tanpa menggunakan moda apapun
pada lintasan penjalan kaki, dan untuk lintasan pejalan kaki ialah fasilitas yang

1

Universitas Internasional Batam

Afif Jazimin. Analisis Karakteristik Pejalan Kaki dan Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki
pada Ruas Jalan Imam Bonjol-Nagoya
UIB Repository©2019

2

diberikan untuk semua pejalan kaki supaya dapat melintasi jalan dengan aman dan
juga nyamanm ada berbagai macam moda untuk pejalan kaki yaitu seperti zebra
cross, trotoar hingga jembatan penyebrangan oran, dan banyak lagi yang lain- lain.
Dengan adanya peningkatan volume dari kendaraan dalam setiap tahunya sehingga
memberikan efek pejalan kaki sedikit terganggu seperti contohnya susahnya
pejalan kaki untuk melakukan penyebrangan karena banyaknya para pengemudi
yang tidak mau mengalah belum lagi tidak adanya pendukung moda bagi seorang
pejalan kaki untuk melintasi jalan. Hal ini merupakan sebuah penyebab dari prilaku
yang merupakan penyimpangan bagis seorang pejalan kaki seperti mencari jalan
pintas untuk dapat menyebangi jalan dengan kata lain tidak mengguanakan fasilitas
fasilitas yang ada yang dapat di gunakan sebagai jalur penyebarang. Ada beberapa
ragam fasilitas yang digunakan oleh pejalan kaki, seperti zebera cross, pelican,
trotoar, jembatan penyeberangan, dan lain sebagainya. Meningkatnya kapasitas
penggunaan moda transportasi menyebabkan masyarakat yang melewati jalan
mengalami kesulitan untuk melintasi jalan secara bebas, dan ditambah lagi adanya
pelayanang untuk pejalan kaki yang masih kurang, hal tersebut menyebabkan
pengguna jalan usah menggunakan fasilitas yang ada dan menjadi sebuah factor
pendorong yang mengakibatkan terjadinya hambatan samping pada arus lalu lintas
yang ada. Ada sebuah perkataan dari seorang yang bernama Basil David Daniel et
al, pada tahun 2017 yang mengatakan ada beberapa contoh keistimewaan orang
yang melintasi jalan dapat di lihat dari ( usia, status social, jenis kelamin, serta
tingkat pendidikan) dari karateristik penggunaan jalan dapat berimbas terjadinya
laka lintas. Sebagian besar masyarakat memandang bahwa ada sebuah perbedaan
yang cukup jauh dalam tindakan para pengendara dan para pejalan kaki berdasarkan
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pada kebangsaan yang mereka miliki, serta mereka memperlihatkan bahwa semua
kekeliruan yang diakibatkan dari para pejalan kaki memiliki adil besar dalam
kecelakaan yang di akibatkan.
Batam merupakan suatu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang selalu
mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada tanggal 3 Oktober 2017 menurut
badan pusat statistic atau disingkat BPS jumlah penduduk yang ada di Batam sekitar
1.376.009 jiwa., yang di mana angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,4% dari
tahun sebelumnya. Dampak ini juga dapat ditinjau dari kapasitas layanan
transportasi atau kendaraan pribadi yang makin hari semakin banyak, yang apabila
pada saat jam puncak, banyak masyarakat yang melakukan aktivitas keseharian
mereka dengan tidak terlepas dari kendaraan yang menjadi pilihan sarananya.
Beberapa layanan dianggap mereka belum cukup memadai sehingga menyebabkan
pengguna jalan tidak mau mengikuti aturan dengan cara melintas pada posisi yang
tidak seharusnya. Hal ini sering ditemui pada kawasan ruas Jln. Imam Bonjol yang
berlokasi di daerah Nagoya, khususnya terdapat di depan jalan masuk pusat
perbelanjaan Nagoya Hill – Kota Batam. Dengan kondisi padatnya kendaraan dan
sarana penyebrangan yang kurang memadai adalah slah satu penyebab pejalan kaki
kerap melakukan penyimpangan arus lalu lintas. Terjadi insiden pada daerah
tersebut disebabkan oleh pengguna jalan yang tidak melewati akomodasi yang ada
sehingga sering terjadinya insiden lalu lintas.
Dari permasalahan yang ada, penulis ingin menganalisa tingkatan akomodasi
yang ada pada kawasan tersebut. penyeberangan pengguna jalan di daerah ruas Jl.
Imam Bonjol, Batam. Dengan menganalisa kualitas pengguna jalan, menganalisa
tingkat pelayanan pengguna jalan yang cocok dan efesien diterapkan di Jl. Imam
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Bonjol sekarang. Manfaat dari penelitian ini bisa memberikan masukan kepada
pihak yang terkait.

1.2 Rumusan Masalah
Dari penjabaran latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya maka
didapatkan rumusan masalah sebagai berikut yaitu:
1. Bagaimana kualitas pengguna jalan yang ada di Jl. Imam Bonjol ?
2. Bagaimana tingkat penyajian layanan untuk pengguna jalan di Jl. Imam
Bonjol ?
3. Tipe layanan seperti apa yang efisien untuk daerah Jl. Imam Bonjol ?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui perilaku dari karakteristik para pejalan kaki yang melintasi Jl.
Imam Bonjol- Nagoya.
2. Mengetahui besarnya tingkat ketersedian dari layanan yang cocok untuk
pengguna jalan di Jl. Imam Bonjol- Nagoya.
3. Mengetahui model penyeberangan yang terbaik untuk Jl. Imam BonjolNagoya.
4. Mengetahui apa saja faktor- faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari
fungsi zebra cross serta trotoar yang terdapat di Jl. Imam Bonjol-Nagoya.

1.4 Batasan Masalah
Berikut ini adalah batasan- batasan masalah yang didapatkan dari
permasalahan penelitian yang sudah diuraikan :
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1. Dalam hal ini penulis tidak melakukan analisi perhitungan anggaran biaya
yang di keluarkan untuk pembangunan penyediaan pelayanan.
2. Adapun lokasi dalam penelitian ini berada di ruas Jalan Imam Bonjol,
Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tepatnya berada tepat didepan pusat
perbelanjaan Nagoya Hill.
3. Dalam penelitian ini waktu penulis melakukan kegiatan adalah pada hari
senin, 08 July 2019, dan Sabtu 14 September 2019 dimulai dari pagi hari
pukul 06:00 sampai dengan sore hari pukul 18:00 WIB
4. Menganalisis dengan menggunakan metode penelitian dari Bina Marga
tahun 2017 untuk fasilitas penguna jalan kaki di daerah perkotaan.
5. Pembahasan di dalam penelitian ini mencakup pengguna jalan, tingkat
moda fasilitas penggunga jalan, dan menganalisi fasilitas yang efisien untuk
penjalan kaki.
6. Menghitung sampel dilakukan pada saat jam puncak.

1.5 Manfaat Penelitian
1. Dapat menggetahui akibat apa saja yang kemungkinan muncul dari adanya
pembangunan fasilitas yang akan dilakukan.
2. Dapat memberikan pertimbangan dalam menentukan fasilitas apa yang baik
untuk dibangun.
3. Dapat memberikan saran kepada pihak yang berwewenang dalam ranah
terkait.

Universitas Internasional Batam
Afif Jazimin. Analisis Karakteristik Pejalan Kaki dan Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki
pada Ruas Jalan Imam Bonjol-Nagoya
UIB Repository©2019

6

1.6 Sistematika Pembahasan
Agar mendapatkan gambaran yang sitematis dari laporan ini, penulis membagi
penulisan laporan ini kedalam 5 bab, antara lain :

1. BAB I PENDAHULUAN
Pada bab pertama ini penulis memberikan penjelasan tentang apa saja latar
belakang yang sudah ada, rumusan –rumusan permasalahan apa saja yang
akan dibahas, serta terdapat tujuan apa dalam melakukan penelitian ini,
manfaat melakukan penelitian, batasan permaslahan yang akan dibahas
serta sistematika dalam pembahasan pada penelitian ini.
2. BAB II KAJIAN PUSTAKA
Menggambarkan mengenai penelitian yang sudah ada lebih dulu serta apa
saja penjelasan yang mungkin berkaitan dengan penelitian yang akan
dijadikan sebagai sebuah landasan dalam teori serta acuan.
3. BAB III METODE PENELITIAN
Dalam pembahasan bab ketiga sekarang berisikan ruang lingkup yang ada
pada penelitian, pengambilan data serta menganalisis fasilitas yang ada pada
serta memberikan kesimpulan.
4. BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN
Pada bab ini memberikan penjelasan atau uraian dari hasil penelitian yang
didapatkan dilapanan serta disajikan dalam bentuk data informasi.
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5. BAB V KESIMPULAN
Pada bab kelima ini penulis akan memberikan sebuah opini yang merupakan
kesimpulan dari hasil penelitian yang ada berdasarkan data yang terdapat di
lapangan.

Universitas Internasional Batam
Afif Jazimin. Analisis Karakteristik Pejalan Kaki dan Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki
pada Ruas Jalan Imam Bonjol-Nagoya
UIB Repository©2019

