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ANALISIS TINGKAT KENYAMANAN JALUR SEPEDA MENGGUNAKAN CITRA 

GEOEYE DI KECAMATAN UMBULHARJO TAHUN 2017 

Abstrak 

Kota Yogyakarta memiliki program pemerintah yang diberi nama Segosegawe “Sepeda kanggo 

sekolah lan nyambut gawe”. Pelaksanaan Segosegawe pada kenyataannya tidak dapat berjalan 

dengan maksimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk bersepeda. 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain 1) mengetahui agihan hambatan samping di sekitar 

ruas jalan sepanjang jalur sepeda di Kecamatan Umbulharjo, 2) mengetahui tingkat tutupan 

vegetasi di sepanjang jalur sepeda di Kecamatan Umbulharjo, dan 3) menganalisis tingkat 

kenyamanan jalur sepeda di beberapa ruas jalan di Kecamatan Umbulharjo. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu survey dan pengharkatan parameter. Agihan hambatan 

samping diperoleh melalui pengharkatan beberapa jenis penggunaan lahan yang ada di ruas 

jalan daerah kajian. Tingkat tutupan vegetasi diperoleh melalui pengharkatan berdasarkan 

perhitungan kelas vegetasi rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat kenyamanan jalur sepeda 

diperoleh berdasarkan metode berjenjang dari enam parameter antara lain hambatan samping, 

tutupan vegetasi, keberadaan marka jalur sepeda, volume lalu lintas, kemiringan lereng, dan 

saluran drainase. Peta agihan hambatan samping Kecamatan Umbulharjo menunjukkan bahwa 

Jalan Kusumanegara dan Jalan Menteri Supeno memiliki kelas hambatan tinggi, sedangkan 

Jalan Batikan memiliki kelas hambatan rendah. Peta tingkat tutupan vegetasi menunjukkan 

bahwa tutupan vegetasi kelas tinggi di Kecamatan Umbulharjo berada di Jalan Batikan, Jalan 

Lowanu, Jalan Gondosuli, dan Jalan Kenari, sedangkan tutupan vegetasi rendah berada di Jalan 

Sukonandi. Berdasarkan keenam parameter yang digunakan diperoleh hasil analisis tingkat 

kenyamanan jalur sepeda di Kecamatan Umbulharjo yang terdiri atas tiga kelas diantaranya 

kelas nyaman, cukup  nyaman, dan tidak nyaman. Kelas nyaman untuk jalur sepeda berada di 

Jalan Batikan dan Jalan Pramuka, sedangkan kelas tidak nyaman berada di sebagian ruas Jalan 

Kusumanegara.   

Kata kunci: Jalur Sepeda, Kecamatan Umbulharjo, Citra GeoEye. 

Abstract 

Yogyakarta City Government’s program called “Segosegawe” suggest people to use bicycle to 

workplace and school. However, that program isn’t implemented correctly because most of 

people are not attracted on cycling. The objectives of this study include 1) knowing the side 

barriers around the road along the bicycle path in Umbulharjo Subdistrict, 2) knowing the level 

of vegetation cover along the bicycle path in Umbulharjo Subdistrict, and 3) analyzing the level 

of comfort of bicycle lanes on some roads in Umbulharjo District. The method which are used 

on this research consist of field surveying and parameter scoring. The roadside barriers are 

obtained by the evaluation of some types of land use on the selected observing area. Classes of 

vegetation cover were collected by giving score according to vegetation cover class calculation 

(low, medium and high). The comfort levels of bicycle lane are accuired according to tiered 

methods by using six parameters, specifically roadside barriers, vegetation cover, the presence 

of bicycle lane markers, traffic volume, slope, and drainage channels. The roadside barriers 

map of Umbulharjo Sub-bdistrict shows that most of side barriers are distributed on 
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Kusumanegara Street and Menteri Supeno Street, while Batikan Street has less side barriers. 

Map of vegetation cover level shows that high vegetation cover areas are distributed on on 

Batikan Street, Lowanu street, Gondosuli Street, and Kenari street. However, low vegetation 

cover areas are distributed on Sukonandi Street. As stated by the six parameters that are used 

on this research, the analysis results of comfort level of the bicycle lane in Umbulharjo Sub-

District consist of three classes namely comfortable, quite comfortable, and uncomfortable. 

Comfortable class of bicycle lanes are on Batikan Street and Pramuka Street, while in some 

part of Kusumanegara Street are classified as uncomfortable lane. 

1. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 

alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), 

maupun mesin. Konsep dari transportasi yaitu adanya perjalanan antara asal (origin) dan tujuan 

(destination) (Rianty, 2016). Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia 

memiliki program bersepeda yang biasa disebut “Segosegawe” dengan kepanjangannya yaitu 

sepeda kanggo sekolah lan nyambut gawe dalam Bahasa Jawa atau sepeda untuk sekolah dan 

bekerja. Program Segosegawe diluncurkan pada bulan Oktober 2008 oleh Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta yaitu Sultan Hamengku Buwono (HB) X bersama Wali Kota Yogyakarta 

Herry Zudianto. Program ini juga mampu mendukung adanya program Sustainable 

Development Goal’s (SDG’s) di Kota Yogyakarta, dimana program SDG’s ini sedang 

dilaksanakan pula oleh kota-kota lain di seluruh dunia. Sustainable Development Goal’s 

(SDG’s) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana terdapat 17 tujuan 

untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Menurut Litbang Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, dua dari tujuh belas tujuan SDG’s yang dapat dipenuhi dari bersepeda yaitu 

pada tujuan SDG’s ketiga untuk menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong 

kesejahteraan bagi semua orang di segala usia dan tujuan SDG’s ketiga belas yaitu mengambil 

tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya. 

Saat ini, pemerintah Kota Yogyakarta sudah memberikan fasilitas berupa jalur sepeda 

yang terdapat di beberapa ruas jalan dan tersebar di 14 kecamatan. Penyediaan fasilitas tersebut 

sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat agar program Segosegawe 

dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, masyarakat yang bekerja di bidang perkantoran dan 

pendidikan maupun mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan jalur sepeda tersebut sebagai 

sarana untuk berlalu lalang menggunakan alat transportasi sepeda di dalam kota saat berangkat 

maupun pulang bekerja maupun aktivitas lainnya. Minat masyarakat melaksanakan program 

Segosegawe di Kota Yogyakarta nampaknya masih cukup rendah. Hal ini disebabkan karena 
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fasilitas publik berupa jalur sepeda yang masih kurang serta menurunnya kenyamanan dalam 

bersepeda. Menurut studi yang dilakukan oleh Gatersleben dan Katherine (2007), (dalam 

Mawening, 2014), keberadaan jalur sepeda menjadi dorongan untuk bersepeda secara 

rutin/harian. Keberadaan jalur untuk bersepeda yang kurang memadai juga merupakan faktor 

yang mempengaruhi untuk tidak bersepeda atau hambatan struktural. 

Menurut program utama arahan pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta tahun 2010-2029, 

Kecamatan Umbulharjo dengan luas wilayah hampir sepertiga luas Kota Yogyakarta 

merupakan satu dari keempatbelas kecamatan yang menjadi pusat administrasi kota/kecamatan, 

pusat perdagangan, jasa dan pemasaran, pusat pelayanan social, pusat perhubungan dan 

komunikasi, serta pusat pendidikan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Yogyakarta tahun 2011, kondisi topografi Kecamatan Umbulharjo termasuk 

relatif datar (0 – 2%) serta menurut Destriane dan Kurniawati (2009) kriteria topografi untuk 

jalur sepeda dalam kota yaitu ≤10%, hal tersebut menjadi alasan yang kuat bahwa Kecamatan 

Umbulharjo tepat untuk dijadikan sebagai wilayah penelitian. 

Pemanfaatan citra GeoEye dan sistem informasi geografi dapat dilakukan untuk menilai 

tingkat kenyamanan jalur sepeda di Kecamatan Umbulharjo dengan memproses beberapa 

parameter yang mempengaruhi tingkat kenyamanan jalur sepeda. Adapun parameter tersebut 

diantaranya kepadatan arus lalu lintas/volume jalan, keberadaan marka jalan, kemiringan 

lereng, hambatan samping, vegetasi peneduh, dan saluran drainase. Integrasi antara citra 

GeoEye dan sistem informasi geografi dapat dimanfaatkan untuk melakukan analisis data dan 

pemodelan spasial dengan metode pemodelan spasial berjenjang. Hasil dari integrasi citra 

GeoEye dengan sistem informasi geografi dalam penelitian ini adalah peta tingkat kenyamanan 

jalur sepeda di Kecamatan Umbulharjo. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kenyamanan Jalur Sepeda 

Menggunakan Citra GeoEye di Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017”. 

1.1  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian, antara lain : 

1. bagaimana agihan hambatan samping di sekitar ruas jalan sepanjang jalur sepeda di

Kecamatan Umbulharjo,

2. bagaimana tingkat tutupan vegetasi di sepanjang jalur sepeda di Kecamatan

Umbulharjo, dan
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3. bagaimana tingkat kenyamanan jalur sepeda di beberapa ruas jalan di Kecamatan

Umbulharjo.

1.2  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain : 

1. mengetahui agihan hambatan samping di sekitar ruas jalan sepanjang jalur sepeda di

Kecamatan Umbulharjo,

2. mengetahui tingkat tutupan vegetasi di sepanjang jalur sepeda di Kecamatan

Umbulharjo, dan

3. menganalisis tingkat kenyamanan jalur sepeda di beberapa ruas jalan di Kecamatan

Umbulharjo.

1.3  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya : 

1. mengetahui proses yang harus dilakukan dalam melakukan ekstraksi data terkait dengan

parameter yang mempengaruhi dalam pemetaan tingkat kenyamanan jalur sepeda,

2. mengetahui hasil pemodelan spasial metode berjenjang dalam proses pembuatan peta

tingkat kenyamanan jalur sepeda di daerah penelitian, dan

3. mengetahui hasil uji akurasi yang diperoleh dari membandingkan hasil ektraksi citra

dengan interpretasi visual dan data hasil uji lapangan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode ini 

mengacu pada beberapa sampel yang dapat mewakili data lainnya. Selain itu, metode survei 

digunakan untuk validasi antara hasil pengolahan data di komputer dengan data di lapangan 

sehingga tidak muncul adanya kerancuan data. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain kepadatan lalu lintas, gangguan samping, vegetasi peneduh, keberadaan marka jalan, 

kemiringan lereng jalan, dan posisi terhadap jalur utama (Filialdi, 2010). 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. 

Sampel data yang diambil di lapangan dilakukan terhadap suatu ruas jalan yang memiliki jalur 

sepeda. Perlunya dilakukan pemilihan sampel karena tidak semua variabel diidentifikasi 

langsung kondisinya di lapangan, namun hanya sebagian ruas jalan yang dapat mewakili 

kondisi ruas-ruas jalan yang ada di Kecamatan Umbulharjo. Sampel data yang akan diambil di 

lapangan berupa data keberadaan jenis-jenis hambatan samping, tutupan vegetasi, keberadaan 

marka jalan, serta kondisi saluran drainase. 
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitin ini, antara lain : 

1. Analisis data agihan hambatan samping menggunakan metode pengharkatan pada

penggunaan lahan yang ada di sepanjang ruas jalan daerah kajian.

2. Analisis data tutupan vegetasi menggunakan metode pengharkatan pada hasil

perhitungan kelas tutupan vegetasi diantaranya kelas rendah, sedang, dan tinggi.

3. Analisis data tingkat kenyamanan jalur sepeda menggunakan analisis kuantitatif

berjenjang dengan melakukan pengharkatan pada parameter yang digunakan antara lain

keberadaan marka jalur sepeda, volume lalu lintas, hambatan samping, tutupan vegetasi,

kemiringan lereng, dan saluran drainase.

Berikut diagram alir penelitian tingkat kenyamanan jalur sepeda di Kecamatan Umbulharjo 

pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitia

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Agihan Hambatan Samping 

Hambatan samping merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi pengguna sepeda 

khususnya di Kecamatan Umbulharjo. Hambatan samping yang terdapat di Kecamatan 

Umbulharjo didominasi oleh pertokoan maupun perkantoran, adanya hambatan samping 

tersebut yang menjadikan aktivitas di badan jalan sangat tinggi karena merupakan pusat 

aktivitas masyarakat. Adanya aktivitas di badan jalan yang tinggi akan berpengaruh 

terhadap jiwa keselamatan pengguna sepeda. Selain itu, marka jalur sepeda juga akan 

terganggu karena blok dari marka jalur sepeda tersebut dijadikan lahan parkir dari pertokoan 

maupun perkantoran.  

Berdasarkan peta hambatan samping Kecamatan Umbulharjo pada Gambar 2 

dikelompokkan menjadi tiga kelas, diantaranya kelas rendah, sedang, dan tinggi. Ketiga 

kelas hambatan samping tersebut paling dominan adalah kelas sedang dengan beberapa 

jenis penggunaan lahan antara lain daerah industri, beberapa toko di sisi jalan, pusat 

pendidikan, dan pusat perkantoran. Selain itu, peta hambatan samping Kecamatan 

Umbulharjo dikelompokkan menjadi dua kelas lainnya yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. 

Hambatan samping kelas tinggi di Kecamatan Umbulharjo tersebar di beberapa ruas jalan 

diantaranya Jl.  Glagahsari, Jl. Imogiri Timur, Jl. Kusumanegara, Jl. Menteri Supeno, Jl. 

Perintis Kemerdekaan, Jl. Taman Siswa, dan Jl. Veteran dengan total panjang sebesar 4,64 

km. Hambatan samping kelas rendah di Kecamatan Umbulharjo tersebar di 4 ruas jalan 

diantaranya Jl. Batikan, Jl. Ki Ageng Pemanahan, Jl. Ki Penjawi, dan Jl. Sukonandi I dengan 

total panjang sebesar 19,24 km. 

3.2 Analisis Tingkat Tutupan Vegetasi 

Tutupan vegetasi merupakan salah satu unsur kerindangan yang dibutuhkan bagi pengguna 

sepeda. Tutupan vegetasi di Kecamatan Umbulharjo terletak di tengah maupun pinggir 

badan jalan. Adapun manfaat dari adanya vegetasi tersebut diantaranya dapat membantu 

sirkulasi pernapasan pengguna sepeda serta sebagai unsur kerindangan. Berdasarkan peta 

persentase tutupan vegetasi Kecamatan Umbulharjo, tidak semua jalan memiliki vegetasi 

sehingga daya minat masyarakat akan menggunakan sepeda sebagai alat transportasi cukup 

menurun. 
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Gambar 2. Peta Kelas Hambatan Samping Kecamatan Umbulharjo 

Kenampakan tutupan vegetasi di citra GeoEye Kecamatan Umbulharjo memiliki 

perbedaan yang cukup minim dengan kondisi di lapangan sehingga menghasilkan tingkat 

akurasi kebenaran yang tinggi. Tutupan vegetasi diolah menggunakan ArcGIS dengan 

menggunakan tools measure yang berfungsi untuk mengukur panjang tutupan vegetasi di 

sepanjang satu ruas jalan. Hasil pengolahan tersebut kemudian dilakukan cek lapangan 

untuk proses validasi. Berdasarkan Gambar 3, tutupan vegetasi di Kecamatan Umbulharjo 

rata-rata memiliki tutupan vegetasi dengan kerapatan tinggi dengan total panjang sebesar 

11,6 km yang tersebar di Jalan Batikan, Jalan Lowanu, Jalan Gondosuli, dan Jalan Kenari, 

kelas sedang dengan total panjang sebesar 5 km, dan kelas rendah (<25%) dengan total 

panjang sebesar 3,67 km di Jalan Sukonandi. 
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Gambar 3. Peta Tutupan Vegetasi Kecamatan Umbulharjo 

3.3 Analisis Tingkat Kenyamanan Jalur Sepeda 

Tingkat kenyamanan jalur sepeda di Kecamatan Umbulharjo dikelompokkan menjadi tiga 

kelas yaitu tidak nyaman, cukup nyaman, dan nyaman. Tingkat kenyamanan ini dipengaruhi 

oleh enam parameter antara lain volume lalu lintas, keberadaan marka jalur sepeda, 

kemiringan lereng, hambatan samping, persentase tutupan vegetasi, dan saluran drainase. 

Adapun beberapa parameter yang cukup berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan jalur 

sepeda yaitu volume lalu lintas, keberadaan marka jalur sepeda, dan hambatan samping. 

Ketiga parameter tersebut juga dirasakan oleh pengguna sepeda yang melintasi ruas jalan 

di Kecamatan Umbulharjo. Tingkat kenyamanan jalur sepeda di Kecamatan Umbulharjo 

dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu kelas tidak nyaman dengan total panjang sebesar 

0,091 km berada di satu ruas Jalan Kusumanegara, cukup nyaman, dan nyaman kelas cukup 
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nyaman dengan total panjang sebesar 6,23 km yang tersebar di Jalan Batikan dan Jalan 

Pramuka. Adapun peta tingkat kenyamanan jalur sepeda Kecamatan Umbulharjo dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

Gambar 4. Peta Tingkat Kenyamanan Jalur Sepeda Kecamatan Umbulharjo 

4. PENUTUP

1. Agihan hambatan samping di Kecamatan Umbulharjo dikelompokkan menjadi tiga

kelas antara lain kelas rendah, sedang, dan tinggi. Kelas hambatan samping rendah

tersebar di ruas Jalan Batikan dengan total panjang sebesar 19,24 km, kelas hambatan

samping sedang memiliki total panjang sebesar 13,97 km, dan kelas hambatan samping

tinggi memiliki total panjang sebesar 4,64 km di Jalan Kusumanegara dan Jalan Menteri

Supeno.
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2. Agihan persentase tutupan vegetasi di Kecamatan Umbulharjo dikelompokkan menjadi

tiga kelas diantaranya kelas tinggi (>40%) dengan total panjang sebesar 11,6 km yang

tersebar di Jalan Batikan, Jalan Lowanu, Jalan Gondosuli, dan Jalan Kenari, kelas

sedang (25-40%) dengan total panjang sebesar 5 km, dan kelas rendah (<25%) dengan

total panjang sebesar 3,67 km di Jalan Sukonandi.

3. Analisis pemodelan spasial metode berjenjang tertimbang dapat dijadikan sebagai

pemodelan spasial untuk membuat peta tingkat kenyamanan jalur sepeda di Kecamatan

Umbulharjo tahun 2017, yang terdiri dari kelas potensi tidak nyaman (6 – 12) dengan

total panjang sebesar 0,091 km berada di satu ruas Jalan Kusumanegara, kelas cukup

nyaman (13 – 18) dengan total panjang sebesar 13,95 km, dan kelas nyaman (19 – 24)

dengan total panjang sebesar 6,23 km yang tersebar di Jalan Batikan dan Jalan Pramuka.
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