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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi kota Surakarta mengalami perkembangan yang 

begitu pesat. Akibatnya akan terjadi peningkatan pergerakan kendaraan dan 

pejalan kaki pada banyak ruas jalan di Surakarta. Jl. Kolonel Sutarto termasuk 

ruas jalan yang memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi.  

Pejalan kaki mempunyai hak yang sama dengan pemakai jalan lainnya 

(pengendara motor/mobil). Sayangnya pejalan kaki sering menjadi korban 

pengendara motor/mobil. Padahal, bila pejalan kaki dan pengendara motor/mobil 

mengerti petunjuk dasar keselamatan di jalan, maka kecelakaan lalu lintas dapat 

dihindari sedini mungkin. Dalam rangka memfasilitasi pejalan kaki dan untuk 

mewujudkan kawasan kota menjadi lebih nyaman, maka penyediaan/pembuatan 

fasilitas penyeberangan jalan sangatlah diperlukan.  

Salah satu tipe fasilitas penyeberangan adalah pelican crossing. Pelican 

crossing merupakan traffic light bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. 

Lampu penyeberang jalan ini mempunyai dua warna yaitu merah sebagai tanda 

tidak boleh menyeberang dan lampu hijau diperbolehkan menyeberang. 

Pembuatan pelican crossing telah menjadi sorotan utama bagi masyarakat, karena 

penggunaan pelican crossing menguntungkan bagi penyeberang jalan. Secara 

teknis pengoperasian pelican crossing sangatlah mudah, dan di harapkan dapat 

mendukung keselamatan berlalu-lintas. 

Banyaknya orang yang melakukan aktifitas sehari-hari, sangat 

berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas di kawasan Jl. Kolonel Sutarto di 

Kota Solo. Berdasarkan pengamatan, volume pejalan kaki yang melintasi ruas 

tersebut terhitung padat. Sehingga aktifitas moda transportasi mengalami 

peningkatan. Pemerintah Kota Solo telah menyediakan fasilitas pelican crossing 

di ruas jalan ini. Penyediaan fasilitas tersebut dibuat seefektifitas mungkin guna 

melayani pejalan kaki sekitar RS Dr. Moewardi, SMA Muhammadiyah 3 

Surakarta, halte bis, showroom Mobil Nissan, dan pertokoan lainnya.  
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Berdasarkan hal di atas, penelitian tentang Efektifitas Penggunaan 

Pelican Crossing Bagi Penyeberang Jalan (Studi Kasus Jl. Kolonel Sutarto, Solo, 

Jawa Tengah)  ini dilakukan. Hal ini dirasa perlu untuk mengevaluasi keberadaan 

fasilitas pelican crossing yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Solo.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, secara lebih rinci permasalahan yang 

ada disekitar pelican crossing Jl. Kolonel Sutarto, Solo dinyatakan sebagai 

berikut: 

1) Berapakah volume, kecepatan, kepadatan pejalan kaki yang melintasi ruas 

jalan tersebut? 

2) Berapakah spot speed dan  flow rate kendaraan yang melintasi ruas tersebut? 

3) Seberapa efektifkah penggunaan pelican crossing nya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian  ini bertujuan untuk: 

1) Mengetahui volume, kecepatan, kepadatan pejalan kaki yang melintasi ruas 

jalan Jl. Kolonel Sutarto. 

2) Mengetahui spot speed dan  flow rate  kendaraan yang melintasi ruas jalan 

tersebut. 

3) Mengetahui efektifitas penggunaan pelican crossing di ruas jalan tersebut. 

 

D. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk memudahkan pembahasan. 

Pembatasan ini meliputi: 

1) Perhitungan Survai spot speed dilakukan per 5 menitan, survai dilaksanakan 

pada:  

(a) Hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, mulai jam 8.30 – 10.30, untuk 

mewakili hari biasa (aktifitas sekolah dan kerja). 

(b) Hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014, mulai jam 8.30 – 10.30, untuk 

mewakili hari tidak biasa (ada aktifitas yang bekerja, sekolah, dan libur). 
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2) Spot speed dilakukan pada area  zebra cross dan hanya untuk sejumlah sampel 

kendaraan. 

3) Perhitungan emp UM, LV, HV, MC menggunakan  Indonesian Highway 

Capcity Manual  (IHCM) 1993.  

4) Waktu pengambilan volume pejalan kaki selama 8 jam, mulai jam 7.45-15.45 

pada hari Sabtu, 18 Januari 2014. 

5) Penetapan sampel kuisioner sebanyak 108 responden, yang dilakukan pada 

hasi Senin, 21 Januari 2014 Jam 09.00 Untuk uji validitas dan realibilitas 

kuisioner dilakukan pada Sabtu, 11 Januari 2014 jam 8.30 sebanyak 30 

responden. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai berbagai manfaat, di antaranya sebagai berikut: 

1) Bagi masyarakat 

Masyarakat biasa mengetahui penggunaan dan fungsi pelican crossing. 

2) Bagi akademis 

a) Diharapkan dapat menjadi masukan dan wawasan peneliti, mengenai 

manfaat penggunaan rambu pelican crossing. 

b) Diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. 

3) Bagi Peneliti 

a) Mengetahui permasalahan transportasi dan cara mengatasi permasalah 

di Jl. Kolonel Sutarto, Surakarta. 

b) Mampu mengatasi permasalahan fasilitas pejalan kaki dan 

karakteristik lalu lintas di lokasi penelitian. 

 

 

 

 

 


