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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pejalan Kaki 

Pengguna jalan adalah masyarakat yang melakukan aktifitas melinasi tanpa 

menggunakan moda transportasi (UU No.26 tahun 2009 pasal 1). Kebutuhan dalam 

kesibukan pengguna jalan pejalan kaki, tidak selalu diperhatikan dibandingkan 

dengan pelayanan transportasi lainnya. Dengan begitu  akomodasi harus  yang 

memadai seperti lebar praktis sebuah trotoar yang sama dengan tempat 

pemberhentian, sarana dan juga kebutuhan sarana peneduh akan maha dibutuhkan. 

Kebutuhan pengguna jalan menengah dilihat dari sudut pandang 

keterampilan untuk memotong pengguna jalan lainnya perpindahan ini tidak sejalan 

dan mengakibatkan persilangan arah untuk kecencangan menengah melakukan 

perpindahan. Menurut Highway Capacity manual (2000) perpindahan pengguna 

jalan bagian dari  komponen penting untuk mengaanalisa potensi pada kawasan 

perkotaan dengan karateristik pengguna jalan memiliki factor yang penting untuk 

membentuk system pengoperasian transportasi. Beberapa yang perlu diamati dalam 

penggunaan jalan adalah pelayanan fasilitas yang efektid dan efisien demi 

keselamatan pengguna jalan. 

 

2.1.1 Karakteristik Pejalan Kaki 

Untuk penjadwalan pada sistem transportasi didasarkan pada sebuah  factor 

pendukung seperti karakteristik para pejalan kaki. Pengguna jalan bisa 
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mempengaruhi terhadap arus lalu lintas yang ada. Berikut analisis yang menjadikan 

karateristik pengguna jalan : 

 

2.1.1.1 Arus (Flow) 

Arus pengguna jalan adalah keseluruhan total pengguna jalan yang 

melewati kawasan bisa dilihat dengan menggunakan kelompok kaki/meter/menit, 

mencari arus dengan rumus yang dapat digunakan : 

Q =    ............................................................  (2.1) 

Keterangan : 

Q = Alur pengguna jalan kaki (orang/meter/menit) 

N = Jumlah pengguna jalan yang lewat (orang/meter) 

T = Waktu pengawasan (menit) 

Sumber : HCM (2000) 

 

2.1.1.2 Kecepatan (Speed) 

Kecepatan suatu space yang memliki kelajuan tempuh pengguna jalan pada 

ruas jalan yang ada. Bisa dirumus kan menggunakan kelajuan pengguna jalan: 

V =  ............................................................... (2.2) 

Keterangan : 

L  = Jenjang Penggal dari pengawasan (meter) 

t   = Waktu Tempuh dari para Pejalan Kaki Yang Lewat per Segmen Pengamatan 

V = Kecepatan Pejalan Kaki (meter/menit) 

Sumber : HCM (2000) 
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Kelajuan para pejalan kaki akan didasarkan dari :   

a. Kecepatan waktu rata-rata (Time Mean Speed) 

Rata- rata kecepatan adalah nilai yang berasal dari kelajuan pengguna jalan 

yang melewati titik tersebut. Dan dapat dirumuskan dengan menggunakan: 

Vt =  ∑ 𝑉𝑖 ................................................ (2.3) 

Pengertian rumus : 

n  = informasi laju pengguna jalan yang diamati 

Vi  = setiap laju yang diamati pada pengguna jalan 

Vt  = laju  waktu rata-rata (meter/menit) 

Sumber : HCM (2000) 

 

b. Kecepatan ruang rata-rata (Space Mean Speed) 

Pada umumnya perhitungan kecepatan sebuah pengguna jalan yang melewati 

sesuatu jarak/batas yang dilihat dalam  pengguna jalan selama interval waktu 

yang sudah ditentui , dan kemudian dikalkulasikan dalam waktu rata jarak 

tempuh pengguna jalan kaki yang melalui sebuah pengamatan. Laju rata ruang 

lingkup dapat dikalkulasikan menggunakan formula berikut ini : 

Vs = 
 ∑

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

keterangan: 

n    = Total data 

Vi  = laju pengguna jalan diawasi (meter/mnt) 

Vs  = lingkup rata kecepatan (meter/mnt) 

Sumber : HCM (2000) 
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2.1.1.3 Kepadatan (Density) 

Arti dari konsistensi ialah jumlah pejalan kaki dalam persatuan luas sebuah 

bidang trotoar tertentu. Berikut  formula yang dapat digunakan: 

D = 𝑖 .......................................................... (2.5) 

Keterangan : 

Vs  = lingkup rata-rata kecepatan (mtr/menit) 

Q    = Arus (org/mtr/mnt) 

D = Kepadatan (org/mtr2) 

Sumber : HCM (2000) 

 

2.1.1.4 Ruang (Space) untuk Pejalan Kaki 

Luasan dari lingkup rata pada setiap pengguna jalan  untuk suatu luasan 

trotoar beserta  menggunakan  satuan meter2/orang menggambarkan penjelasan 

untuk  sebuah lingkup dari seorang pengguna jalan. Lingkup untk jalan kaki 

haruslah berbanding lurus terhadap kelajuan pada rata sebuah ruang dengan arus 

sebagai pembaginya bisa di katakan untuk ruang penggunaan jalan selalu 

terbanding dengan keramaian. Berikut adalah salah satu cara menghitung lingkup 

pengguna jalan : 

𝑆 =  =   ..................................................................................... (2.6) 

Penjelasan rumus diatas : 

D = Kepadatan (orang/meter2) 

S = Ruang Pjalan Kaki (meter2/orang) 

Q = Ruang (orang/meter/menit) 
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Vs = Keceptan Rata Ruang (meter/menit) 

Sumber : HCM (2000) 

 

2.1.2 Tingkat dari Pelayanan Sebuah FasilitasIPejalan Kaki 

Pendapat  Highway Capacity Manual (2000) tingkat akomodasi pengguna 

pengguna jalan bisa dikelompokkan kedalam beberapa tingkatan atau level dari 

tingkatan A sampai dengan kelas  service F. dari kelas service  pengguna jalan dapat 

memperlihatkan situasi dari keinginan ataupun alur pelayanan tertentu. 

Ada empat kriteria dalam menentukan sebuah tingkatan dari pelayanan 

suatu trotoar, yaitu : 

1. Menurut pengguna jalan, tingkat servise penggunakan bisa diartikan dengan 

ruang pengguna jalan dalam kurun waktu setiap 15 menit yang paling besar. 

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung arus pada pejalan kaki dalam 

kurung waktu setiap 15 menit yang paling terbesar : 

Q15  = ...................................................... (2.7) 

Keterangan : 

Q15 = lama pengguna jalan di interval 15 menit (orang/meter/menit) 

WE = efektif luasan tortoar (meter) 

WE  = WTi – BI 

Nm = total pengguna jalan Terbanyak pada Interval 15 menitan (orang) 

Sumber : HCM (2000) 
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2. Menurut pejalan kaki, Tingkat fasilitas dapat dibaca yaitu lingkup pengguna 

jalan dengan memiliki interval 15 menit. Dengan koefisien lingkup ruang 

pengguna jalan dan dapat dikalkulasi dengan menggukan formula : 

S15 =  
1.

𝐷15
 ....................................................... (2.8) 

Keterangan : 

S15  = Ruang pengguna jalan pada saat Arus 15 Menitan yang paling 

besar (meter2/orang) 

D15  = keramaian pada saat Arus 15 Menitan yang paling besar  

(orang/meter2) 

Sumber : HCM (2000) 

 

3. Menurut kecepatan para pengguna jalan kaki, percepatan dan digunakan ialah  

hasil perhitungan dari rata-rata lingkung  pada kurung waktu 15 menit yang 

terbesar. 

4. Untuk perhitungan pemikiran kapasitas dapat didasarkan pada banyaknya 

kapasiti yang ada. Kuantiti yang terjasi pada saat kurung waktu 15 menit yang 

paling besar kapasitasnya tersebut adalah nilai maksimal pada saat trotoar 

timbul ketika waktu tertentu dapat digunakan dan ditentukan 82 orang/min/m  

dan 15orang/min/ft  (HCM,2000). 

Ketentuan awal yang bisa menentukan peningkatan pelayanan menurut HCM 

2000 yaitu ruang lingkup. Berikut table tingkatan fasilitas pengguna jalan. 
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Tingkat pelayanan dengan predikat “A” harus memiliki ruang lebih dari 

ataupun sama dengan 12, tingkat pelayanan dengan predikat “B” nilai x  atau 

ruang harus lebih dari ataupun sama dengan 4 atau x harus kurang dari ataupun 

sama dengan 12, kemudian untuk tingkat pelayanan dengan predikat “C” ruang 

harus berada pada nilai x lebih dari ataupun sama dengan 2 atau x kurang dari 

ataupun sama dengan 4, Tingkat pelayanan dengan predikat “D” nilai ruang 

harus x lebih dari ataupun sama dengan 1.5 atau x tidak lebih dari 2, tingkat 

pelayanan dengan predikat “E” harus memiliki ruang lebih dari ataupun sama 

dengan 0.5 atau x kurang dari 1.5 dan untuk tingkat pelayanan dengan predikat 

“F” harus memiliki ruang ruang harus kurang dari 0.5 

Berikut disajikan tabel mengenai kondisi operasi dari berbagai tingkat pelayan 

yaitu:  (HCM, 2000)  
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Tabel 2.2 Tingkat kelas pelayanan pengguna jalan. 
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Sumber : HCM (2000) 
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2.1.3 Kondisi Geometri Fasilitas Pejalan Kaki 

Kondisi dari geometri sebuah fasilitas untuk para pejalan kaki yang dapat 

diukur antara lain lebar dari sebuah trotoar. Lebar dari sebuah trotoar yang tepat 

berdasarkan pada penggunaan lahan di sekitarnya dapat dilihat pada table 2.3 

Tabel 2.3 Lebar trotoar yang dibutuhkan berdasrkan pada penggunaan lahan di 

sekitarnya 

 

2.2 Fasilitas Para Pejalan Kaki 

Konflik paling utama yang terdapat pada pengguna jalan disebabkan adanya 

pengendaa yang dapat menyebabkan permasalahan. Dan selalu saja pengguna jalan 

dipandang sebagai kelas yang tidak sebanding dengan pengguna jalan lainnya. 

1. Perkotaan yang memiliki tingkat masyarakat yang tinggi 

2. Titik perjalanan dengan rute menggunakan moda angkutan umum  

3. Aktifitas dari kegiatan pasat yang di luar normal 

4. Kebutuhan lokasi yang tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan waktu yang 

relative singkat seperti tempat olah raga, rumah sakit ataupun stasiun. 

5. Permintaan lokasi yang sangat tinggi contohnya fasilitas atau banguan ibadah. 

Yang merupakan penerapan fasilitas pengguna jalan ialah: 
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1. posisi untuk sarana dan prasarana umum 

2. mengaplikasikan posisi memberikan manfaat dari segi keamanan,kenyamana 

untuk pengguna. 

3. potensi kawasan  yang bisa membuat perkembangan pengguna jalan dan harus 

sejalan dengan meningkatnya arus lalu lintas juga ikut memenuhi syarat dalam 

pembangunan akomodasi. Tempat tersebut antara lain : 

a. Pusat perbelanjaan atau mall 

b. Kawasan tempat tinggal 

c. Stasiun bus 

d. Tempat pendidikan 

e. Perkantoran 

f. Kawasan  industry 

Menurut Departemen Perhubungan (1997) adapun kumpulan sarana untuk para 

pejalan kaki sebagai berikut : 

1. Trotoar 

Trotoar merupakan sarana yang dibutuhkan oleh pejalan kaki. Untuk lebar 

trotoar dapat ditentukan dari lahan sekitarnya dan trotoar memiliki tinggi yang 

tidak sejajar dengan jalan. Serta memiliki fasilitas yang harus lengkap untuk 

para disabelitas. 

2. Zebra Cross 

Zebra Cross yakni akomodasi  atau akses untuk melintasi jalan yang memiliki 

ciri ciri cat berwarna putih segaris atau sejajar dengan arah kendaraan dan di 

tutp dengan garis yang memotong arah jalan. penempatannya zebra cross 

ditempatkan dijalan dengan wilayah atau tempat yang sering digunakan atau 

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



19 
 

  Universitas Internasional Batam  

sering terjadinya kegiatan penyebrangan jalan dengan tingkat arus lalulintas 

yang ada di jalan tersebut tergolong cukup rendah. Berikut merupakan syarat 

yang harus di penuhi untuk menempatkan  zebra cross : 

a. Pada daerah lalu lintas yang dimana tidak dapat kita ditemui isyarat lalu 

lintas 

b. Waktu stop untuk menyebrang dengan lampu lalu lintas harus memiliki 

pengaturan yang sesuai. 

c. Bagi persimpangan yang tidak memiliki lampu lalu lintas diwajibkan 

untuk memiliki tanda zebra cross kecepatan dengan batasan < 40 km 

setiap jamnya 

 

Gambar 2.1 Zebra Cross (Sumber: Departemen Perhubungan, 2014) 

3. Pelican 

Pelican pada dasernya sama seperti zebra cross yang dalam pengaturan untuk 

penyebrangannya memiliki lampu lalu lintas dan memiliki aturan untuk 
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pengendara agar pejalan kaki dapat melewati area tersebut dengan aman dan 

efisien. 

a. Pemasangan pelican diruas kawasan  memiliki jarak minimum 300 meter 

dari simpang  

b. Untuk kecepatan rata yang digunakan kendaraan >40 kilometer setiap 

jamnya 

 

Gambar 2.2 Pelikan (Sumber: Departemen Perhubungan, 2014) 

4. Jembatan Penyeberangan / Elevated 

Jembatan adalah suatu fasilitas penyebrangan yang dibuat dengan berdsarkan 

kebutuhan pengguna jalan, sarana ini dibuat dengan acuan pengaplikasian 

sebagai berikut : 

a. Apabila pelican dan zebra cross tidak bisa diaplikasikan 

b. Area tersebut tidak bisa menggunkana pelican akibat dapat menggangu 

aktivitas lalu lintas tersebut. 

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



21 
 

  Universitas Internasional Batam  

c. Daerah pada lingkup jalan tersebut memliki tingkat pengguna jalan yang 

tinggi dan tinggkat kecelakaan yang tinggi. 

d. Lingkup pengguna jalan memliki aktivitas yang ramai 

5. Terowongan / Underground 

Terowongan adalah jalur yang disediakan di bawah elevasi tanah yang mana 

hal tersebut memiliki anggaran yang cukup mahal. Terowongan tidak efisien 

jika daerah tersbut masih dalam lingkup yang cenderung terbuka, untuk 

membuat terowongan dibutuhkan persyaratan sebagai berikut : 

a. Apabilan penyebrangan tidak bisa diadakan lagi 

b. Memadaiinya tempat untuk membuat atau membangun terowongan 

 

2.3 Penyeberangan Sebidang dan Penyeberangan Tak Sebidang 

Kesempatan pengguna jalan kaki bermaksud untuk membuat pengguna 

jalan  dapat melewati jalan dengan jarak sesingkat mungkin untuk dapat sampai ke 

tempat tujuanya dengan cepat, nyaman, dan tentunya aman. Oleh karena itu, maka 

diperlukan akomodasi untuk menyebrang jalan. Akomodasi untuk menyebrang 

dikelompokkan menjadi 2 bagian: 

 

2.3.1 Penyeberangan Sebidang (At-Grade) 

Jenis penyebrangan yang sebidang ada 2 yaitu zebra cross dan pelican yang 

mana fasilitas tersebut memiliki funsi yang cukup besar untuk daaerah yang tidak 

begitu ramai. Dan beberapa cara untuk mengaplikasikan : 

1. Zebra Cross 

a. Persimpangan dalam mulut tidak bisa diterapkan 
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b. Untuk penempatan zebra cross harus berada pada 15 menter garis belakang 

henti pada jalan minor dan harus melengkapinya dengan marka jalan 

c. Volume membelok juga harus diperhatikan agar dapat melihat interaksi 

dari system yang mempunyai prioritas seperti kecepatan dan pengelihatan 

pengendara. 

d. Perlunya perlindungan apabila memiliki 4 lajur serta lebar diatas 10 meter. 

2. Pelican  

a. Persimpangan yang mempunyai penyebrangan pelican harus 

menempatkan minimal 20 meter dari simpang 

b. Kecepatan rata untuk pengendara yaitu 40 km/ jam 

 

2.3.2 Penyeberangan Tak Sebidang 

Demikian syarat  mengposisikan  fasilitas yang tidak sebidang 

diantaranya: 

1. Jembatan Penyeberangan / Elevated 

Jembatan adalah suatu fasilitas penyebrangan yang dibuat dengan berdsarkan 

kebutuhan pengguna jalan, sarana ini dibuat dengan acuan pengaplikasian sebagai 

berikut : 

a. Apabila tidak bisa diaplikasikannya pelican dan zebra cross. 

b. Memiliki tingkatan kecelakaan penggunaan jalan  yang cukup tinggi pada 

kawasan  jalan tersebut 

c. Laju  ruas penggunaan jalan yang tinggi dan penggunaan fasilitas 

perjalan kaki yg cukup padat 

d. Maksimum panjang 400 meter 
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2. Terowongan 

Terowongan adalah jalur yang disediakan di bawah elevasi tanah yang mana hal 

tersebut memiliki anggaran yang cukup mahal. Terowongan tidak efisien jika 

daerah tersbut masih dalam lingkup yang cenderung terbuka, untuk membuat 

terowongan dibutuhkan persyaratan sebagai berikut : 

a. Apabila jembatan penyebrangan tidak dapat diadakan. 

b. Harus memadai lokasi dalam pembangunana terowongan. 

c. Jalan tertutup yang sering disebut terowongan minimal panjang 200 m. 

Pada penyebrangan tak sebidang memiliki ketersediaan lingkup jalan yang 

memiliki standar seperti berikut :  

a. Rata- rata  yang diamati pada saat 4 jam sibuk. PV2 lebih dari 2 x 108, arus 

pengguna jalan (P) Lebih dari 1100 orang perjam, arus kendaraan (V) lebih 

dari 50 kendaraan perjam, perencanaan kecepatan ≥ 70 km/jam pada ruas 

jalan. 

b. Penyebrang sebidang yang menggunakan  penyebrangan tidak mungkin 

hendak menyebrang dengan menggunakan tipe penyebrangan ini. 

 

2.3.3 Penentuan Konflik 

Pada saat melakukan kegiatan penyebrangan  jalan, kendaraan serta 

pengguna jalan  beriringann sehingga terjadilah  tundaan yang megakibatkan para 

penyebrang harus menunggu agar dapat menyebrang. Adapan rumus yang dapat di 

gunakan dalam menghitung tingkat konflik yang terjadi antara kedua objek tersebut 
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dalam hal ini yaitu para pejalan kak yang akan melakukan kegiatan penyebrangan, 

terhadap kendaraan yang melintasi jalan : 

PV2 = Jumlah tingkat konflik ....................................... (2.9) 

Keterangan : 

PV2 = pengguna jalan yang menimbulkan konflik (pengguna jalan arus 

kendaraan/jam) 

P = menyebrang dengan memiliki ruang jalan jenjang 100 m (pejalan 

kaki/jam) 

V = jam arus kendaraan yang ada (kendaraan/jam) 

Sumber : HCM (2000) 

P dan V adalah rata- rata arus  pengguna jalan kaki dan kendaraan 4 jam  terramai. 

Menggunakan rumus untuk menentukan jenis akomodasi penyebrangan yang baik 

untuk digunakan oleh pejalan kaki. Berikut jenis pilihan untuk jenis penyebrangan 

bisa dilihat dalam Tabel 2.4 

Tabel 2.4 Penyebrangan yang direkomendasikan 
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Sumber : Departemen Perhubungan (1997) 

 

2.4 Arus Lalu Lintas 

Pendapat dari MKJI/ Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) menjelaskan 

bahwa lintas ialah jumlah kendaraan yang melintasi suatu titik jalan per satuan 

waktu, dijelaskan dalam satuan kend/jam (Qkend), smp/jam (Qsimp) atau LHRT (lalu 

lintas harian rata-rata tahunan). Formula yang digunakan untuk mencari hasil arus 

lalu lintas adalah : 

𝑄𝐼 =   ....................................................................... (2.10) 

Keterangan : 

N = Total pengguna jalan yang melintas (orang/meter) 

Q = Arus pengguna jalan (orang/meter/menit) 

T = Waktu mengamati (menit) 

Sumber : HCM (2000) 

 Dalam  menganalisis  daya muat  lalu lintas kita dapat menghitungnya  

dengan satuan mobil penumpang (smp) yang diubah dari satuan kendaraan dalam 

satu waktu. Dalam merencanakan sebuah ruas jalan yang memiliki daya muat harus 

memadai. Maka daya muat lalu lintas kendaraan dapat memakai jalan harus 

ditentukan terlebih dahulu. 

 Ruas yang memiliki  l jkawasan jalan lalu lintas, umumnya ialah  campuran, 

MKJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia) 1997 menjelaskan bahwa kendaraan 

bermotor terbagi menjadi 4 jenis antara lain: 
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1. Kendaraan Ringan (Light Vehivle/Lv) 

Jenis akomodasi yang mempunyai mempunyai 2 as dan 4 ban dengan jarak dari 

as ke as berikutnya yaitu 2-3 meter, contohnya mobil penumpang, mobil bak 

mini, truk kecil sesuai dengan standart dari Bina Marga. 

 

2. Kendaran Berat (Heavy Vehicle/HV) 

Moda transportasi seperti motor memiliki jumlah roda lebih dari 4, jenis 

kendaraan ini adalah truk dengan 3 as atau pun truk kombinasi. 

 
3. Sepeda Motor (Motor Cycle/MC) 

Sepeda motor mempunyai 2 serta 3 roda. 

 
4. Kendaraan Tak Bermotor (Unmotorised/UM) 

Bina marga menjelaskan untuk kendaraan yang tidak mempunyai motor 

termasuk dlam jenis kendaraan tak bermotor karna langsung dikendalikan oleh 

penggunanya. 

 

2.5 Penentuan Besar Sampel 

Sampel merupakan sebagian populasi yang dipilih dan akan di jadikan 

sebagai objek yang diteliti, sedangkan populasi adalah jumlah nilai dari hasil 

perhitungan dan pengukuran kuantitas atau dengan kata lain jumlah dari 

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang kompleks dan dapat 

dipercaya (Sudjana, 1992). Tujuan ditentukannya besar suatu sampel adalah untuk 

dapat mengetahui seberapa banyaknya sampel yang mesti dijadikan objek dalam 

survey agar gambaran karakteristik dari populasi daerah studi dapat 
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dipresentasikan. Cara agar dapat menentukan banyaknya jumlah dari suatu sampel 

adalah : 

𝑛        =  
( . )

 ........................................................ (2.11) 

Keterangan : 

N = total dari keseluruhan Populasi yang ada 

e = Batas untuk toleransi kesalahan 

n  = akumulasi dari jumlah sample yang akan di teliti 

Sumber : HCM (2000) 
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