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ABSTRACT 

In big cities such as Semarang surely needs a safe and comfortable crossing facilities as crossing bridge that supports all 

existing infrastructure in the city of Semarang, particularly in shopping centers. One of the shopping places that desperately 

need a crossing bridge facility is in front of the Jatingaleh Market at Teuku Umar Street Semarang. This is because the 

density of traffic on the road and the number of walkers legs enough, the condition that supported the construction of the 

pedestrian bridge facility to help facilitate pedestrians in crossing the road and for the safety and pedestrian safety. The 
research method in this study is in the early stages of determining the number of samples for the distribution of questionnaires 

to the respondents crossing bridge, then the question of the variables that already exist then tested for validity and reliability. 

Then after the variable in question valid and reliable then all the required data can be calculated and know what is going to be 
reviewed, the characteristics of service users, using the intensity of the crossing bridge, as well as the satisfaction of male and 

women respondents. Respondent characteristics of crossing bridge users are men and women, respectively 50% with the 

majority aged 11-18 years old who worked as a student/university student and the average states often use the crossing 
bridge. Most variable has a value of mode 1 and 2 are the variables included in the dimensions of safety, comfort, security, 

and resistance, it can be concluded that the performance is not satisfactory crossing bridges and the necessary repairs. Thus 
the government of Semarang as service providers must improve the quality of the crossing bridge facility at Teuku Umar 

Street Semarang.  
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ABSTRAK 

Di kota-kota besar seperti kota Semarang tentunya sangat memerlukan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman 
seperti jembatan penyeberangan yang mendukung segala prasarana yang ada di kota Semarang, terutama di pusat 

perbelanjaan. Salah satu tempat perbelanjaan yang sangat membutuhkan fasilitas jembatan penyeberangan adalah di depan 

Pasar Jatingaleh di Jl. Teuku Umar Semarang. Hal ini dikarenakan padatnya lalu lintas di jalan tersebut dan jumlah pejalan 
kakinya cukup banyak, kondisi inilah yang mendukung dibangunnya fasilitas jembatan penyeberangan demi membantu 

memudahkan pejalan kaki dalam menyeberang jalan dan demi keamanan serta keselamatan pejalan kaki. Metode penelitian 

dalam penelitian ini pada tahap awal adalah penentuan jumlah sampel untuk penyebaran kuisioner kepada responden 
jembatan penyeberangan, kemudian dari variabel-variabel pertanyaan yang sudah ada maka diuji validitas dan reliabilitas. 

Kemudian setelah variabel yang ditanyakan valid dan reliabel maka semua data yang dibutuhkan dapat dihitung dan diketahui 
apa yang akan ditinjau, yaitu karakteristik pengguna jasa, intensitas menggunakan jembatan penyeberangan, serta kepuasan 

responden laki-laki dan perempuan. Karakteristik responden pengguna jembatan penyeberangan adalah laki-laki dan 

perempuan masing-masing 50% dengan mayoritas usia 11-18 tahun yang berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa dan rata-rata 
menyatakan sering menggunakan jembatan penyeberangan. Sebagian variabel memiliki nilai modus 1 dan 2 yaitu variabel 

yang termasuk dalam dimensi keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan hambatan, maka bisa diambil kesimpulan bahwa 

kinerja jembatan penyeberangan tidak memuaskan dan perlu diadakan perbaikan.  Dengan demikian Pemda Semarang selaku 
pihak penyedia jasa harus meningkatkan kualitas fasilitas jembatan penyeberangan Jl. Teuku Umar Semarang. 

Kata - kata kunci : Jembatan Penyeberangan, Pedestrian, Persepsi   

 

 

PENDAHULUAN 

 

Di kota-kota besar seperti di kota Semarang tentunya 

sangat memerlukan fasilitas penyeberangan yang aman dan 

nyaman seperti jembatan penyeberangan yang mendukung 

segala prasarana yang ada di kota Semarang, terutama di pusat 

perbelanjaan karena kebanyakan pengunjungnya adalah 

pejalan kaki. Salah satu tempat perbelanjaan yang sangat 

membutuhkan fasilitas jembatan penyeberangan adalah di Jl. 

Teuku Umar tepatnya di depan pasar Jatingaleh Semarang. 

Hal ini dikarenakan padatnya lalu lintas di jalan tersebut dan 

jumlah pejalan kakinya cukup banyak.  

Meskipun demikian, masih ada beberapa pejalan kaki 

yang memilih untuk berjalan kaki ke mulut simpang untuk 

menyeberang dan tidak mau menggunakan fasilitas jembatan 

penyeberangan yang telah disediakan, sehingga pemerintah 

membangun pagar pembatas di tengah jalan yang terbuat dari 

bahan yang kuat dan kokoh sehingga masyarakat tidak 

mungkin merusakkan pagar pembatas tersebut, Namun, masih 

ada beberapa pejalan kaki yang masih  menyeberang di mulut 

simpang ketika kondisi jalan tidak terlalu ramai terutama oleh 

para pejalan kaki yang berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena 

itu hal ini mendasari penelitian ini untuk dapat mengevaluasi 

perbandingan persepsi antara pejalan kaki berjenis kelamin 

laki-laki dan perempuan mengenai fungsi fasilitas jembatan 

penyeberangan. 

 

Pedestrian (Pejalan Kaki) 

 

Pedestrian adalah orang atau manusia yang melakukan 

perpindahan dari satu tempat sebagai titik tolak ke tempat lain 

sebagai tujuan dengan menggunakan moda jalan kaki.  
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Fasilitas Jembatan Penyeberangan 

 

Jembatan penyeberangan adalah suatu sarana atau 

fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk 

melakukan aktifitas penyeberangan pada tempat yang 

berseberangan pada suatu ruas jalan dengan kondisi lalu-lintas 

yang relatif padat dengan mobilitas yang tinggi. 

 

Tabel 1. Parameter yang Ditinjau  

No. PARAMETER YANG DITINJAU PERSYARATAN 

1. Kebebasan vertikal antara jembatan 

dan jalan raya 
500 cm 

2. Tinggi injakan 15-18 cm 

3. Lebar anak tangga 125 cm 

4. Lebar lantai/dek 180 cm 

5. Jarak maksimum dari pusat 

kegiatan dan keramaian serta halte 

bus 

Maks 50 m 

6. Jarak minimum dari persimpangan 

jalan 
Min 50 m 

7. Lebar jembatan untuk lebar 

minimum jalur pejalan kaki dan 

tangga 

2 m 

8. Konstruksi Beton 

pracetak/baja 

9. Tinggi pegangan tangga dari anak 

tangga 
80-84 cm 

 

Analisis Statistik 

 

Data analisis dengan menggunakan analisis statistik 

merupakan data persepsi terhadap kinerja fasilitas jembatan 

penyeberangan di Jl. Teuku Umar, Semarang berdasarkan 20 

variabel pertanyaan yang dianggap valid dan reliabel. Dengan 

menggunakan metode analisis statistik juga dapat diperoleh 

beberapa data antara lain sebagai berikut : 

1. Nilai Mean ( Rata-rata) 

2. Nilai Modus 

3. Nilai Varian 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan 

menyebarkan kuisioner dan metode wawancara di jembatan 

penyeberangan Jl. Teuku Umar Semarang pada hari Senin dan 

Selasa, sedangkan waktu survai adalah pada hari Jum’at pukul 

07.30 – 17.00 WIB dengan  menghitung jumlah orang yang 

lewat jembatan penyeberangan setiap 15 menit. 

Untuk penentuan jumlah sampel berdasarkan teori 

Roscoe (1975) (dalam Astrining Tyas, 2013) memberikan 

acuan umum untuk menentukan sampel, ukuran sampel lebih 

dari 30 (minimal 30) dan kurang dari 500 (maksimal 500) 

adalah tepat untuk kebanyakan penelitian jika sampel dipecah 

ke dalam sub sampel (pria/wanita/senior/junior dan 

sebagainya), ukuran sampel minimal 30 untuk tiap kategori 

adalah tepat dalam penelitian multivariate (termasuk analisis 

berganda). 

Maka jumlah sampel yang dipakai adalah minimal 30 

responden untuk setiap subsampel yaitu 30 responden laki – 

laki dan 30 responden perempuan. 

 
 

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Pengguna Jembatan 

Penyeberangan Jl. Teuku Umar Semarang 

 

Berdasarkan survai yang dilakukan per-15 menit selama 

satu hari telah diperoleh hasil bahwa jumlah pengguna yang 

berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 64% (266 

orang) sedangkan laki – laki hanya 36% (128 orang). Selain 

itu dapat dilihat pada gambar 2 bahwa pada pukul 11.30-11.45 

merupakan waktu puncak dimana jumlah pengguna mencapai 

jumlah tertinggi dibandingkan pada waktu lainnya baik laki-

laki maupun perempuan.  

 

Karakteristik Responden 

 

Dari hasil pengisian kuisioner maka diperoleh hasil 

bahwa mayoritas responden adalah berusia 11-18 tahun (52%) 

yang berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa (70%) dengan 

pendidikan SMA (47%) yang berstatus belum menikah (82%) 

dan 33% dari keseluruhan responden menyatakan sering 

menggunakan jembatan penyeberangan. 

 

Dimensi – Dimensi Kinerja Fasilitas Jembatan 

Penyeberangan 

 

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa variabel X12 

memiliki nilai rata-rata tertinggi menurut responden laki-laki 

maupun perempuan yaitu 3,9 menurut laki-laki dan 3,8 

menurut perempuan, hal ini menunjukkan bahwa kinerjanya 

sudah baik. Sedangkan variabel X15 memiliki nilai rata-rata 

terendah menurut responden laki-laki yaitu 1,77 dan variabel 

X14 memiliki nilai rata-rata terendah menurut responden 

perempuan yaitu 1,83, hal ini menunjukkan bahwa variabel 



X14 dan X15 belum baik kinerjanya sehingga memerlukan 

perhatian lebih. 

Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat bahwa ada beberapa 

variabel bermasalah berdasarkan nilai modus dari jawaban 

responden laki-laki yakni variabel-variabel yang memiliki 

nilai modus=1 (sangat tidak puas) atau 2 (tidak puas). 

Variabel-variabel tersebut adalah X2, X8, X9, X10, X14, X15, 

dan X19. 

Sedangkan pada gambar 5 dapat dilihat bahwa ada 

beberapa variabel bermasalah berdasarkan nilai modus dari 

jawaban responden perempuan yang bernilai 1 (sangat tidak 

puas) atau 2 (tidak puas) diantaranya adalah X2, X3, X8, X9, 

X14, X19, dan X20. 

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung nilai 

rata-rata dari jawaban responden pada setiap variabel yang 

telah ditentukan untuk persepsi dalam kuisioner. Nilai rata-

rata X1 dari jawaban responden adalah jumlah dari semua 

skala jawaban responden pada variabel X1 dibagi dengan 

jumlah responden yang mengisi kuisioner. Sebagai contoh 

adalah sebagai berikut : 

Nilai rata-rata untuk persepsi responden laki-laki pada 

X1adalah : 

X1= 108/30 = 3,63 

Nilai rata-rata untuk persepsi responden perempuan pada 

X1adalah : 

X1 = 114/30 = 3,8 

 

Kelayakan Jembatan Penyeberangan 

 

Tabel 2. Perbandingan Lokasi dan Persyaratan Berdasarkan 

Parameter yang Ditinjau 

No 
Parameter 

yang ditinjau 
Persyaratan Lokasi Keterangan 

1. Kebebasan 

vertikal 

antara 

jembatan 

dengan jalan 

≥ 5,0 m 5 m Sesuai 

2. Tinggi anak 

tangga 
15-18 cm 18 cm Sesuai 

3. Lebar anak 

tangga 
24-30 cm 24 cm Sesuai 

4. Panjang jalur 

turun 

minimum 

1,5 m 2 m Sesuai 

5. Lebar 

landasan 

tangga dan 

jalur berjalan 

2 m 2 m Sesuai 

6. Tinggi ruang 

bebas 
minimum 

1,35 m 2,3 m Sesuai 

7. Konstruksi Beton 

Pracetak/ 

Baja 

Kayu 
Tidak 

Sesuai 

8. Tinggi 

pegangan 

tangga dari 

anak tangga 

80-84 cm 80 cm Sesuai 

     

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa hanya ada satu 

syarat yang tidak terpenuhi yaitu konstruksi kayu yang 

digunakan. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa  

jembatan penyeberangan Jl. Teuku Umar Semarang dapat 

dikatakan layak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2. Grafik Jumlah Pengguna per-15 Menit 

 

Gambar 3. Grafik Rata-Rata Jawaban Responden Laki-Laki dan Perempuan 

 

Gambar 4. Grafik Modus Berdasarkan Jawaban Responden Laki-Laki 

 

Gambar 5. Grafik Modus Berdasarkan Jawaban Responden Perempuan 



KESIMPULAN 

 

Karakteristik Pengguna Jembatan 

Penyeberangan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa mayoritas 

pengguna jembatan penyeberangan Jl. Teuku Umar Semarang 

adalah perempuan dan laki – laki yang berusia 11 – 18 tahun 

yang berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa.   
 

Dimensi – Dimensi Kinerja Fasilitas Jembatan 

Penyeberangan 

 

1. Keselamatan 

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa mayoritas 

pengguna jembatan penyeberangan merasa tidak puas 

terhadap variabel X2 (peraturan yang berlaku) bahkan 

merasa sangat tidak puas dengan variabel X3 (kekuatan 

material lantai jembatan).  

2. Kenyamanan 

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa mayoritas 

pengguna jembatan penyeberangan merasa tidak puas 

terhadap variabel X8 (tekstur lantai jembatan 

penyeberangan), X9 (kebersihan jembatan 

penyeberangan), dan X10 (atap pelindung jembatan 

penyeberangan).  

3. Kemudahan 

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa mayoritas 

pengguna jembatan penyeberangan baik laki – laki 

maupun perempuan merasa puas terhadap variabel X12 

(lokasi jembatan penyeberangan) dan cukup puas 

terhadap variabel X13 (keadaan konstruksi jembatan 

penyeberangan). 

4. Keamanan 

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa mayoritas 

pengguna jembatan penyeberangan merasa tidak puas 

terhadap variabel X14 (petugas keamanan yang 

bersangkutan dengan fasilitas jembatan penyeberangan) 

dan variabel X15 (lampu penerangan pada jembatan 

penyeberangan). Namun mereka merasa tidak ada 

masalah dengan variabel X16 (pemasangan 

reklame/iklan pada dinding jembatan penyeberangan) 

karena dianggap tidak menganggu dan bisa mengurangi 

rasa takut bagi pengguna yang takut pada ketinggian. 

 

5. Desain 

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa mayoritas 

pengguna jembatan penyeberangan merasa cukup puas 

terhadap variabel X17 (pengecatan jembatan 

penyeberangan) dan X18 (dekorasi pada fasilitas 

jembatan penyeberangan). 

6. Hambatan 

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa mayoritas 

pengguna jembatan penyeberangan menyatakan tidak 

puas dengan variabel X19 (keberadaan 

pengemis/gelandangan) dan X20 (pedagang kaki lima) di 

jembatan penyeberangan. 

 

Persepsi Kinerja Fasilitas Jembatan 

Penyeberangan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pengguna 

 

Berdasarkan hasil pembahasan ada beberapa variabel 

yang bermasalah menurut pengguna laki – laki maupun 

perempuan, diantaranya adalah X2, X8, X9, X14, dan X19. 

Sedangkan variabel X10 dan X15 bermasalah bagi pengguna 

laki – laki tetapi tidak bermasalah bagi pengguna perempuan, 

demikian juga dengan variabel X3 dan X20 yang dianggap 

bermasalah bagi pengguna perempuan namun tidak 

bermasalah bagi pengguna laki – laki.  

 

SARAN 

 

Bagi Pemerintah Daerah Semarang : 

 

1. Dari segi keselamatan yaitu mengganti material pada 

jembatan penyeberangan dengan material yang lebih 

kokoh sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 

2. Dari segi kenyamanan yaitu memperbaiki tekstur lantai 

jembatan penyeberangan yang sudah rapuh dan 

memperbaiki atap pelindung jembatan yang sudah rusak 

serta memperhatikan kebersihan jembatan 

penyeberangan agar pengguna merasa lebih nyaman saat 

melintasi jembatan penyeberangan. Bahkan bila perlu 

pemerintah sebaiknya membuat persyaratan tambahan 

agar pada setiap jembatan penyeberangan dilengkapi 

dengan atap pelindung yang bisa melindungi pengguna 

dari cuaca. 

3. Dari segi keamanan yaitu memperbaiki kinerja petugas 

keamanan yang bersangkutan demi keamanan pengguna 

jembatan penyeberangan dan juga memperbaiki lampu 

penerangan yang ada pada jembatan penyeberangan agar 

bisa tetap digunakan pada malam hari dan tetap aman. 

Bahkan bila perlu pemerintah seharusnya membuat 

persyaratan tambahan agar pada setiap jembatan 

penyeberangan terdapat lampu penerangan. 

4. Dari segi hambatan yaitu melakukan penertiban terhadap 

pengemis/gelandangan dan pedagang kaki lima (PKL) 

yang ada di jembatan penyeberangan agar pengguna 

merasa lebih leluasa saat menggunakan jembatan 

penyeberangan. 

 

Bagi Pengguna : 

 

Pada saat kondisi lalu lintas tidak terlalu ramai mugkin 

para pengguna bisa berjalan ke mulut simpang untuk 

menyeberang bila khawatir menggunakan jembatan 

penyeberangan yang kondisinya sudah mulai rusak/keropos. 
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