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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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). 

Istilah lain yang digunakan untuk alat pengangkutan yaitu alat transportasi. 

Kegiatan yang memanfaatkan alat transportasi seperti sepeda untuk melakukan 

suatu aktivitas diistilahkan dengan bersepeda. Bersepeda merupakan cara paling 

murah, mudah, dan langsung dapat dilakukan. Manfaat bersepeda dapat dilihat dari 

sisi kesehatan dan lingkungan. Manfaat terhadap lingkungan yaitu mengurangi 

emisi gas buang, emisi gas buang akan terus berkurang ketika lebih banyak 

masyarakat yang memanfaatkan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari di 

wilayah perkotaan.    

 Adanya beberapa masalah yang terjadi di perkotaan diantaranya semakin 

banyaknya kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum, 

akan menjadi penyebab polusi udara kotor bertambah. Langkah yang dibutuhkan 

dari adanya keadaan tersebut yakni dengan meminimalisir kendaraan bermotor 

dengan cara menggunakan moda transportasi lainnya seperti sepeda. Sepeda 

merupakan kendaraan beroda dua tanpa mesin, mempunyai setir penggerak, tempat 

duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. 

Seiring dengan berkembangnya jaman hingga saat ini, menjadikan penggunaan 

moda transportasi sepeda semakin menurun. Hal ini dikarenakan oleh beberapa 

sebab, seperti jarak yang digunakan untuk menuju ke suatu tempat terasa jauh, 

banyak kendaraan umum yang menjadi faktor kemacetan, banyak penggunaan 

lahan yang berubah menjadi lahan produktif (pertokoan, kantor, pasar, dsb), 

sehingga titik pemberhentian semakin banyak, serta penggunaan moda transportasi 

sepeda membutuhkan tenaga yang lebih ekstra sehingga seseorang akan mudah 

mengalami kelelahan.  
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 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 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. Berdasarkan studi tersebut menjadi alasan yang kuat mengapa minat 

masyarakat Kota Yogyakarta masih kurang untuk mendukung program 
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Segosegawe. Selain itu, terdapat adanya data volume lalu lintas Kecamatan 

Umbulharjo Tahun 2017 yang menunjukkan rata-rata jumlah kendaraan bermotor 

selama satu tahun atau biasa disebut dengan istilah Annual Average Daily Traffic 

Volume (AADT) juga dapat mempengaruhi pengguna jalur sepeda. Besar kecilnya 

volume lalu lintas seperti di tabel 1.1 ini dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan 

jalur sepeda khususnya pengguna sepeda. Hal ini dikarenakan volume lalu lintas 

yang tinggi di suatu ruas jalan akan mengganggu keamanan dan kenyamanan 

pengguna sepeda, permasalahan ini dapat ditemui di Kecamatan Umbulharjo bahwa 

jalur sepeda yang sudah ada digunakan juga oleh pengguna kendaraan bermotor. 

Tabel 1.1 Volume Lalu Lintas Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017 

No Nama Jalan 
Volume 

(AADT) 
No Nama Jalan 

Volume 

(AADT) 

1 Jl. Andong 2326 18 Jl. Mlati Wetan 2226 

2 Jl. Batikan 1138 19 Jl. Pandeyan 1735 

3 Jl. Cendana 2047 20 
Jl. Perintis 

Kemerdekaan 
2123 

4 Jl. Gambiran 1423 21 Jl. Pramuka 1917 

5 Jl. Gayam 2210 22 Jl. Raya Jogja 4350 

6 Jl. Glagahsari 1902 23 Jl. Soka 414 

7 Jl. Gondosuli 1466 24 Jl. Sorogenen 515 

8 Jl. Imogiri Timur 3946 25 Jl. Sukonandi 2895 

9 
Jl. Ipda Tut 

Harsono 
2176 26 Jl. Sukonandi I 312 

10 Jl. Kapas 2974 27 Jl. Taman Siswa 3397 

11 Jl. Kenari 2497 28 Jl. Tegal Gendu 2230 

12 
Jl. Ki Ageng 

Pemanahan 
1655 29 Jl. Tegalturi 2322 

13 Jl. Ki Penjawi 1485 30 Jl. Timoho 1611 

14 Jl. Kusumanegara 4101 31 Jl. Tritunggal 717 

15 Jl. Lowanu 2147 32 Jl. Tunjung 2153 

16 Jl. Mawar 402 33 Jl. Veteran 1553 

17 Jl. Menteri Supeno 2569    

 

 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 
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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. 

 Evaluasi tingkat kenyamanan jalur sepeda di beberapa ruas jalan di 

Kecamatan Umbulharjo dapat dilakukan dengan memanfaatkan citra satelit 

penginderaan jauh resolusi tinggi dengan liputan objek yang cukup detil, yaitu citra 

GeoEye. Pemanfaatan citra GeoEye sebagai sumber perolehan data untuk menilai 

tingkat kenyamanan jalur sepeda di Kecamatan Umbulharjo akan mempermudah 

dan menghabiskan waktu penelitian yang singkat tanpa harus mengumpulkan 

keseluruhan data di lapangan yang akan membutuhkan waktu lebih lama. 

Pemrosesan data yang berkaitan dengan penelitian ini juga membutuhkan bantuan 

sistem informasi geografi agar proses penyelesaian dapat lebih cepat. 

 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 latar belakang yang telah dijelaskan, untuk dapat mengetahui 

tingkat kenyamanan jalur sepeda maka penulis ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Tingkat Kenyamanan Jalur Sepeda Menggunakan Citra GeoEye di 

Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017”. Analisis ini bermanfaat agar jalur sepeda 

yang sudah ada dapat menarik perhatian masyarakat umum untuk melakukan segala 

aktivitas dengan menggunakan sepeda. 
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1.2  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 

3. bagaimana tingkat kenyamanan jalur sepeda di beberapa ruas jalan di 

Kecamatan Umbulharjo. 

1.3  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. 

1.4  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. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.1 Transportasi  

Transportasi merupakan suatu proses pemindahan manusia atau barang 

dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu alat bantu 

kendaraan darat, kendaraan laut, maupun kendaraan udara, baik umum maupun 

kendaraan pribadi dengan menggunakan mesin atau tidak menggunakan mesin. 

Dalam rangka optimasi manfaat transportasi bagi kepentingan manusia, banyak 

pihak yang terlibat dalam operasi trasnportasi, bukan hanya pihak pemerintah 

saja, melainkan pihak swasta juga terlibat. Transportasi memegang peranan 

penting dalam dinamika masyarakat bahkan dinamika negara dan bangsa, 

dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan budaya, kehidupan politik, terutama 

dalam kehidupan sosial ekonomi. 

Perkembangan transportasi diiringi oleh perkembangan masyarakat 

ataupun daerahnya. Perkembangan transportasi suatu negara dan masyarakat 

tergantung juga pada aktivitas atau kegiatan perdagangan maupun bisnis dari 

suatu negara ataupun lingkungan sekitarnya. Adapun fungsi dari transportasi 

diantaranya : 

1. Fungsi transportasi untuk menghubungkan kota dengan desa atau 

sebaliknya desa dengan kota. 

2. Fungsi transportasi untuk memajukan suatu daerah karena tanpa adanya 

transportasi, suatu daerah tidak dapat berkembang. 

3. Fungsi transportasi sebagai perangsang pembangunan. 

4. Fungsi transportasi sebagai pembuka isolasi daerah. 

5. Fungsi transportasi sebagai alat pemersatu budaya. 

6. Fungsi transportasi sebagai sarana komunikasi. 

7. Fungsi transportasi sebagai alat untuk perdagangan. 

Keberadaan transportasi tidak lepas dari unsur-unsur yang mendukung 

keberadaannya, berikut ini beberapa unsur transportasi menurut Rianty, 2015: 

1. Manusia, yang membutuhkan transportasi. 

2. Barang, yang diperlukan manusia. 

3. Kendaraan, sebagai sarana transportasi. 
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4. Jalan, sebagai prasarana transportasi. 

5. Organisasi, sebagai pengelola transportasi. 

Pada dasarnya, kelima unsur tersebut saling terkait untuk terlaksananya 

transportasi yakni terjaminnya penumpang ataupun barang yang diangkut 

sampai ke tempat tujuan dalam keadaan baik. Dalam hal ini juga perlu 

diketahui terlebih dahulu ciri penumpang dan barang, kondisi sarana, kontruksi 

prasarana, serta pelaksanaan transportasi. 

Alat transportasi sangatlah beraneka ragam dan terbagi berdasarkan 

fungsinya masing – masing. Berikut yaitu beberapa jenis alat transportasi 

(Rianty, 2015): 

1. Transportasi darat yaitu kendaraan bermotor, kereta api, gerobak yang 

ditarik oleh hewan (kuda, sapi,kerbau), atau manusia, dan sepeda. Moda 

transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti, jenis dan 

spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan 

moda, ukuran kota dan kerapatan permukiman, dan faktor 

sosialekonomi. 

2. Transportasi air (sungai, danau, laut) yaitu kapal, tongkang, perahu, dan 

rakit. 

3. Transportasi udara yaitu pesawat terbang.   

Menurut polygon sweet nice on clinic, alat transportasi seperti sepeda, 

memiliki banyak manfaat yang dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi 

lingkungan/energi dan kesehatan. Berikut ini merupakan penjelasan dari kedua 

manfaat tersebut :  

1. Manfaat Lingkungan/Energi  

Kendaraan bermotor menimbulkan polusi udara dalam jumlah yang 

besar. Menurut EPA, di Amerika Serikat, transportasi menyumbang 

hampir 80% emisi karbon monoksida dan 55% emisi nitrogen oksida. 

Tidak mengherankan jika banyak daerah di kota metropolitan tidak 

memenuhi standar udara yang bersih. Meskipun kendaraan pribadi yang 

ada sekarang lebih sedikit mengeluarkan polusi dibanding kendaraan 

produksi lama, namun jika jumlah penggunanya terus bertambah, 

kualitas udara secara keseluruhan juga akan menurun secara drastis. 

Setiap hari sepeda motor, mobil dan truk membakar jutaan barel minyak 
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bumi, yang merupakan sumber energi yang tak terbarukan. Beralih dari 

kendaraan bermotor ke sepeda merupakan cara paling mudah dan 

langsung untuk mengurangi emisi gas buang dari sektor transportasi. 

Berbagai penelitian semakin menguatkan manfaat menggunakan 

sepeda terhadap kelestarian lingkungan. Sebuah publikasi dari Green 

Commuter menuliskan bahwa emisi kendaaran bermotor menyumbang 

31% dari total karbon dioksida, 81% dari karbon monoksida dan 49 

persen dari nitrogen oksida yang mengotori udara Amerika Serikat. 

Sebanyak 60% dari polusi akibat kendaraan bermotor dikeluarkan pada 

beberapa menit awal penggunaannya. Beberapa menit awal ini 

menciptakan tingkat emisi yang tinggi, maka rute jarak pendek dari 

mobil lebih banyak menimbulkan polusi per kilometernya bila 

dibandingkan dengan jarak yang jauh. Perjalanan pendek sejauh 4 mil 

menggunakan sepeda akan menghindarkan sekitar 15 pound polutan 

memenuhi udara yang kita hirup bersama. (World Watch Institute).  

2. Manfaat kualitas hidup  

Kondisi yang lebih baik untuk kegiatan bersepeda mempunyai 

manfaat yang tidak bisa dipisahkan terhadap kualitas hidup di kota-kota 

besar. Jumlah orang yang bersepeda dapat menjadi indikator yang baik 

terhadap usia harapan hidup masyarakat. Seperti kita ketahui tingginya 

10 usia harapan hidup merupakan faktor yang mempengaruhi 

ketertarikan dunia bisnis dan pencari kerja, dan tidak kalah penting juga 

akan menarik wisatawan. Bersepeda secara teratur (sebagai olahraga atau 

tujuan yang lain) membawa dampak positif terhadap kesehatan manusia 

dari semua tingkatan usia, termasuk di antaranya adalah mengurangi 

resiko penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit kronis lainnya. 

Biaya pemeliharaan kesehatan yang lebih rendah dan meningkatkan taraf 

hidup.  

 

1.2 Jalur Sepeda 

Jalur sepeda merupakan jalur khusus yang diperuntukkan bagi 

pengguna sepeda, dan dipisahkan dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk 

meningkatkan keselamatan pengguna sepeda. Jalur sepeda ini hanya 
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dipisahkan dari jalur biasa dengan marka jalan atau warna jalan yang berbeda. 

Lebar jalur sepeda sekurang-kurangnya satu meter dan dapat dilewati satu 

sepeda dengan ruang bebas di kanan maupun kiri sepeda dengan jarak untuk 

lalu lintas sekurang-kurangnya dua meter. 

Jalur sepeda tersebut diberi cat khusus berwarna hijau dilengkapi 

dengan gambar sepeda dan sejumlah rambu khusus lainnya. Pengamanan lajur 

sepeda ini dilakukan untuk mensterilkan dari kendaraan lainnya, agar pesepeda 

nantinya dapat memanfaatkan lajur tersebut semaksimal mungkin dan tentunya 

aman serta nyaman dalam bersepeda. Menurut standar perencanaan geometrik 

jalan untuk perkotaan tahun 1992, kriteria lebar minimum jalur sepeda dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Lebar minimum jalur sepeda yaitu 2,0 meter. 

2. Lebar minimum jalur sepeda dan pejalan kaki yaitu 3,5 meter untuk jalan 

tipr II kelas I dan II, serta 2,50 meter untuk tipe II dan kelas III. 

3. Lebar minimum jalur sepeda dan pejalan kaki boleh dikurangi sebesar 

0,5 meter, bila volume lalu lintas tidak terlalu besar atau di sepanjang 

jembatan yang cukup panjang (lebih dari 50 meter). 

4. Lebar minimum jalur sepeda yaitu 1,0 meter pada ruang bebas mendatar 

antar jalur sepeda dengan lalu lintas 1,0 meter. 

 

1.3 Kenyamanan Bersepeda 

Kegiatan bersepeda tentunya membutuhkan faktor kenyamanan dari 

jalur sepeda yang sudah tersedia. Hal ini berpengaruh dalam penggunaan moda 

transportasi. Berdasarkan tingkat kenyamanan dalam bersepeda, terdapat enam 

variabel, diantaranya kepadatan arus lalu lintas, keberadaan jalur baik dalam 

bentuk marka jalan maupun pemisah dengan jalur lainnya, kemiringan lereng 

jalur sepeda, keberadaan hambatan samping, keberadaan peneduh jalur sepeda, 

dan posisi jalur sepeda terhadap jalur utama dalam ruas jalan.  

1.3.1. Kepadatan Arus Lalu Lintas 

Kepadatan arus lalu lintas merupakan suatu hal yang menjadi 

pertimbangan dalam memilih jalur sepeda yang akan dilewati. Menurut Dill 

& Gliebe (2008), menyatakan bahwa sebanyak 42% dari pesepeda yang 

diobservasi merasa nyaman dengan jalan yang memiliki kepadatan lalu 
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lintas yang rendah (low traffic streets). Nilai tersebut akan semakin tinggi 

apabila hanya melihat pada pesepeda berjenis kelamin wanita, bahkan 

nilainya mencapai lebih dari setengah responden wanita. Sebanyak 51% 

dari responden pesepeda wanita dalam penelitian tersebut mengaku merasa 

nyaman bersepeda pada jalur berkepadatan lalu lintas rendah. 

Sener, dkk (2008), menemukan suatu fakta bahwa sebanyak 69% 

dari responden menyatakan jika bersepeda di jalur dengan kepadatan lalu 

lintas yang padat adalah suatu hal yang berbahaya. Anggapan tersebut 

muncul akibat kebanyakan dari responden telah mengalami kecelakaan 

yang mungkin terjadi akibat kendaraan bermotor. Hal tersebut membuat 

para responden memilih untuk bersepeda tidak pada jam-jam kepadatan lalu 

lintas padat karena responden menganggap jika bersepeda di kepadatan lalu 

lintas rendah maka dampak kecelakaan akan semakin rendah. 

Kepadatan lalu lintas jalan raya dapat dilihat dari perbandingan 

jumlah satuan muatan penumpang dan kapasitas jalan. Kapasitas jalan 

adalah kemampuan ruang jalan untuk menampung jumlah kendaraan dalam 

periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan muatan penumpang 

setiap jamnya (Suharyadi, 2009).  

 

1.3.2. Keberadaan Marka Jalur Sepeda 

Menurut Munawar (2004), (dalam Gotot,dkk, 2013), marka jalan 

adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan 

jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, 

garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk 

mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. 

Marka jalur sepeda merupakan batas fisik penanda yang jelas yang 

dipisahkan dengan jalur utama maupun hanya sekedar jalur yang dipisahkan 

dengan rambu-rambu (signed shared roadway) dapat meningkatkan 

persepsi seseorang untuk merasa nyaman dalam bersepeda. Hal tersebut 

karena dalam benak seorang pesepeda telah tertanam bahwa mereka akan 

diberikan jalur jalan tersendiri. Jika jalur sepeda ini benar-benar ada maka 

akan sesuai ekspetasi dan harapan mereka, sehingga mengakibatkan mereka 

akan merasa nyaman dalam bersepeda di jalan raya (Sener, dkk, 2008). 
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Berdasarkan laporan penelitian Dill & Gliebe (2008), berisi tentang 

perbandingan antara jalur yang dilewati oleh pesepeda dengan jalur terdekat 

sebenarnya. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa para pesepeda 

cenderung untuk memilih melewati jalan yang memiliki jalur sepeda baik 

hanya berupa rambu pemisah maupun jalur tersendiri dengan sedikit 

mengabaikan jarak tempuh. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

dapat dikatakan bahwa keberadaan jalur sepeda juga menjadi pertimbangan 

dalam memilih jalur yang akan dilewati setelah faktor kepadatan lalu lintas. 

 

1.3.3. Kemiringan lereng Jalur Sepeda 

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang juga menjadi 

pertimbangan dalam bersepeda. Adanya kemiringan lereng jalan yang 

menanjak tentunya akan membutuhkan tenaga penggerak dari pesepeda 

yang lebih kuat. Konsekuensinya kenyamanan dalam bersepeda pun akan 

terganggu. Berdasarkan beberapa penelitian, faktor kemiringan lereng yang 

menanjak memiliki peran yang sangat negatif (negative effect) dalam 

kenyamanan bersepeda (Ververs & Ziegelaar dalam Kurt, 2008). Sebuah 

kota yang memiliki kemiringan lereng datar cenderung memiliki level 

pesepeda yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota yang memiliki 

kemiringan lereng berbukit atau curam. Namun demikian bukan menutup 

kemungkinan terbentuk suatu ativitas bersepeda di kota dengan kemiringan 

lereng perbukitan (Kurt, 2008).  

 

1.3.4. Hambatan Samping Jalur Sepeda 

Hambatan samping merupakan pengaruh pendayagunaan lalu lintas 

untuk aktivitas tepi jalan atau merupakan dampak terhadap perilaku lalu 

lintas akibat kegiatan sisi jalan seperti aktivitas pejalan kaki, pemberhentian 

angkutan kota maupun lainnya, kendaraan masuk dan keluar sisi jalan, dan 

kendaraan lambat (Dirjen Bina Marga, 1997). Keberadaan hambatan 

samping ini akan mengakibatkan badan jalan yang dapat dipakai sebagai 

jalur sepeda akan semakin sempit. Bahkan dalam beberapa kasus jalur 

sepeda yang memang sebagian besar berada di samping badan jalan akan 

terganggu dan bahkan tertutupi oleh aktivitas hambatan samping jalan. 
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Dalam laporan yang dikeluarkan New York City Development of 

Health and Mental Hyginie, Parks and Recreation, Transportation, dan The 

New York City Police Department tercatat bahwa dari 18 kejadian 

kecelakaan dalam rentang waktu tahun 1990 hingga 2005 yang 

mengakibatkan korban jiwa di jalur sepeda New York, dimana 4 

diantaranya merupakan kecelakaan karena pesepeda menabrak sepeda 

motor atau mobil yang terparkir di pinggir jalan. 

 

1.3.5. Vegetasi Peneduh Jalur Sepeda 

Vegetasi peneduh pada jalur sepeda merupakan hal yang berguna 

dalam menjaga suhu lingkungan di sekitar jalur sepeda. Adanya vegetasi 

peneduh baik alami maupun buatan, panas matahari yang menyengat pada 

siang hari akan tereduksi sehingga suhu berada pada kisaran nyaman dalam 

bersepeda. Pemilihan jalur sepeda dengan keadaan suhu yang moderate 

dipilih oleh 78,6% dari pesepeda, sementara itu hanya 12% yang memilih 

jalur sepeda dengan keadaan lebih dingin dan hanya 9,1% yang memilih 

jalur sepeda yang bersuhu panas dari moderate (Dill & Gliebe, 2008). 

Berdasarkan fakta tersebut, maka vegetasi peneduh jalur sepeda cukup 

mempengaruhi dalam kenyamanan bersepeda. 

 

1.3.6. Saluran Drainase atau Lubang Jalan  

Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di 

bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh 

manusia. Dalam bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di 

permukaan tanah atau gorong-gorong di bawah tanah. Drainase berperan 

penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir. Menurut Suripin 

(2004), drainase adalah mengalirkan, menguras, membuang, atau 

mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian 

bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang 

kelebihan air dari suatu kawasan lahan, sehingga lahan dapat difungsikan 

secara optimal.  

Drainase jalan raya adalah pengeringan pengaliran air di permukaan 

jalan raya untuk menghindari kerusakan pada badan jalan dan menghindari 
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kecelakaan lalu lintas. Drainase jalan raya biasanya berupa saluran kiri-

kanan jalan serta gorong-gorong yang melintas di bawah badan jalan. 

Adapun kegunaan dari adanya saluran drainase ini antara lain 

(Suripin, 2004), mengeringkan genangan air sehingga tidak ada akumulasi 

air tanah, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, 

mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada, dan 

mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana 

banjir. Beberapa kegunaan saluran drainase tersebut menunjukkan adanya 

keterkaitan antara badan jalan dengan pengguna jalan. Hal ini disebabkan 

karena adanya kondisi saluran drainase yang buruk maka daya tarik 

seseorang untuk melewati daerah tersebut juga menurun. Selain itu, kondisi 

saluran drainase ini juga dapat menyebabkan suatu bencana seperti banjir 

karena air hujan yang turun tidak dapat tertampung secara keseluruhan 

sehingga menyebar ke ruas jalan lainnya. 

 

1.4 Peraturan tentang Sepeda 

Pemerintah telah membuat suatu peraturan mengenai penggunaan 

sepeda sebagai alat transportasi yang tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, 

diantaranya yaitu : 

1. Pasal 25 yang berbunyi setiap jalan yang digunakan untuk lalulintas umum 

wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda, 

pejalan kaki, dan penyandang cacat. 

2. Pasal 45 yang berbunyi fasilitas pendukung penyelenggaraan lalulintas dan 

angkutan jalan meliputi jalur sepeda. 

3. Pasal 62 berbunyi : 

- Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi sepeda. 

- Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, 

ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. 

4. Pasal 106 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan 

bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatam pejalan kaki dan 

pesepeda. 
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5. Pasal 122 berbunyi : 

- Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang dengan sengaja 

membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan 

kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan, mengangkut atau 

menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan pengguna 

jalan lain dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika 

telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. 

- Pesepeda dilarang membawa penumpang terkecuali jika sepeda 

tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang. 

6. Pasal 123 yang berbunyi pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda 

pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya. 

Berdasarkan adanya peraturan-peraturan sepeda yang dikeluarkan oleh 

pemerintah tersebut, sebagai pengguna jalan yang baik hendaknya mematuhi 

dan melaksanakannya. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap rasa nyaman 

seseorang dalam bersepeda karena dengan melakukan segala aktivitas 

menggunakan sepeda, selain dapat bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat 

membahayakan diri sendiri. Segala sarana penunjang untuk jalur sepeda yang 

belum memenuhi syarat seperti keadaan marka jalur sepeda, maka akan 

membahayakan pengguna sepeda.  

 

1.5 Citra GeoEye 

Teknologi Penginderaan Jauh mampu menjadikan visualisasi 

permukaan bumi seperti kenyataan. Lompatan teknologinya telah 

menghasilkan manfaat yang sangat berguna bagi banyak bidang yang berkaitan 

dengan manajemen pemanfaatan bumi dan permukaannya. Teknologi 

penginderaan jauh dapat menghasilkan produk yang sangat luar biasa dan dapat 

bermanfaat di segala bidang kajian, produk yang dimaksud yaitu citra satelit 

dengan resolusi spasial yang tinggi, dapat memberikan visual permukaan bumi 

yang sangat detail. Citra satelit merupakan suatu gambaran permukaan bumi 

yang direkam oleh sensor pada satelit pengideraan jauh yang mengorbit bumi, 

dalam bentuk image (gambar) secara digital. Citra satelit terbentuk dari 

beberapa elemen gambar terkecil yang disebut dengan piksel. Piksel 

merupakan unit terkecil dari sebuah citra. Pada umumnya, piksel yang terdapat 
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pada citra satelit  berbentuk  segi  empat  dan mewakili  suatu area tertentu pada 

citra.  

Citra GeoEye-1 merupakan salah satu citra resolusi tinggi yang 

diluncurkan oleh Vandenburg Air Force California pada tanggal 6 September 

2008. Citra satelit ini menawarkan citra permukaan bumi dengan ketelitian dan 

akurasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan citra satelit resolusi tinggi 

lainnya. GeoEye secara stimulant melakukan perekaman saluran pankromatik 

dengan resolusi spasial 0,46 meter dan saluran multispektral dengan resolusi 

spasial 1,84 meter. Berbeda halnya dengan kebijakan pemerintah AS resolusi 

spasial yang diperkenankan untuk kepentingan komersial adalah resolusi 0,5 

meter dan 2 meter. 

Satelit ini digunakan untuk menyediakan data-data peta satelit di 

seluruh dunia yang akan memperkuat layanan peta berbasis web melalui 

Google Earth maupun Google Maps. Berikut mengenai spesifikasi dari citra 

GeoEye pada Tabel 1.2. 

 

1.6 Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geografis menurut Aronoff (1989), adalah suatu 

sistem berbasis computer yang memiliki kemampuan dalam menangani data 

bereferensi geografi yaitu pemasukan data, manajemen data (penyimpanan dan 

pemanggilan kembali), manipulasi dan analisis data, serta keluaran 14 sebagai 

hasil akhir (output). Hasil akhir (output) dapat dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. 

Berdasarkan sumber Esri (1990), sistem informasi geografis adalah kumpulan 

terorganisasi dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, 

dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, 

mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk 

informasi yang bereferensi geografis. 
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Tabel 1.2 Spesifikasi Citra GeoEye 

Tanggal Peluncuran 6 September 2008 

Mode Kamera Pankromatik dan multispektral (pan-

sharpened) 

 Pankromatik 

 Multispektral  

Resolusi Spasial 0,46 meter/1,51ft (Pankromatik)  

 1,84 meter/6,04ft (Multispektral) 

Resolusi Spektral Pankromatik : 450 – 800 nm  

 Biru : 450 – 510 nm 

 Hijau : 510 – 580 nm 

 Merah : 655 – 690 nm 

 NIR : 780 – 920 nm 

Altitude 770 km / 478 mil 

Inklinasi 98 derajat / 10.30 am 

Kecepatan Orbit 7,5 km/detik atau 17.000 mil/jam 

Tipe Orbit Sun-synchronous / 98 menit 

Lebar Sapuan 15,2 km 

Akurasi 5 meter dan 3 meter CE 90 (Tanpa Titik 

Kontrol dan Tergantung Topografi) 

Lama Operasi Lebih dari 7 tahun dengan bahan bakar 

sampai 15 tahun 

Mode Operasi Satelit Store and forward 

Real-time image and downlink 

Direc uplink with real-time downlink 

Sudut Perekaman Dapat merekam dari semua arah 

Sumber : Lembaga Penerbangan dan Antariksa, 2010 

 

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, maka sistem informasi 

geografis memiliki definisi sebagai sistem komputer yang dimanfaatkan untuk 

melakukan manipulasi data yang bersifat spasial (keruangan yang tidak 

terbatas dan berada di atas, di permukaan, maupun di bawah permukaan bumi). 

Integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak berbasis spasial yang 

mampu menyimpan memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan 

menghasilkan data bereferensi geografis. Adanya beberapa klasifikasi tersebut, 

aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan berkenaan dengan 

(Budianto, 2010): 

1. Lokasi, menjawab ada apa di lokasi tertentu (di lereng gunung, di desa A), 

    apa yang terjadi di lokasi tersebut (rawan banjir, ada deposit emas, curah 

hujannya tinggi, dan sebagainya). 
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2. Kondisi, menjawab dimana lokasi jalan yang paling macet, berapa besar 

potensi tambang yang ada di Kabupaten X dan sebagainya. 

3. Kecenderungan/Trend, menjawab seberapa besar tingkat degradasi kawasan 

hutan lindung di DAS dan sebagainya. 

4. Pola, menjawab Bagaimana hubungan antara jenis tanah dan produksi 

gondorukem, bagaimana pola penyebaran penyakit di sekitar kawasan 

industri kayu dsb. 

5. Simulasi/Modeling, menjawab Berapa besar menurunnya erosi bila luas 

hutan di hulu Sungai Jeneberang meningkat sebesar 1.000 hektar.  

  

Sistem informasi memiliki beberapa kajian seperti analisis spasial, 

penyusunan data, dan pemodelan spasial. Istilah penguraian mengenai 

pemodelan spasial diurai menjadi dua istilah yang berbeda yaitu model dan 

spasial. Model banyak didefinisikan, baik dari sudut pandang geografi maupun 

di luar dari sudut pandang geografi. Menurut Kamus Oxford, model adalah 

deskripsi yang disederhanakan terutama secara matematika dari suatu proses 

atau sistem untuk membantu perhitungan atau prediksi.   

Model dengan model spasial memiliki arti yang berbeda. Bolstad 

dalam bukunya mendefinisikan model spasial sebagai deskripsi sifat dasar dan 

proses dari sebuah/kumpulan data spasial. Sementara Longley (2001) 

memberikan suatu acuan bahwa suatu model spasial membutuhkan dua syarat, 

yaitu : 

1. Adanya variasi dalam konteks ruang yang dimanipulasi oleh model tersebut. 

2. Hasil dari model mengubah lokasi dari obyek yang dimanipulasi atau 

dirubah.   

Oleh karena itu, model spasial merupakan model dari suatu data yang 

memiliki informasi spasial, dimana informasi spasial tersebut yang menjadi 

fokus utama. Berdasar pada pengertian model spasial, secara umum pemodelan 

spasial berarti memodelkan suatu fenomena spasial, menurut buku karangan 

Longley (2001), pemodelan spasial dapat dilakukan dengan menggunakan 

Sistem Informasi Geografis (SIG), baik secara analog ataupun digital.   

Pemodelan spasial yang dapat dilakukan melalui sistem informasi 

geografi terbagi menjadi dua yaitu metode pendekatan kualitatif dan metode 
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pendekatan kuantitatif. Pemodelan spasial metode pendekatan kualitatif yaitu 

Pemodelan spasial melalui metode kualitatif diterapkan dalam suatu analisis 

yang dibantu dengan sistem informasi geografi. Metode ini menggunakan data 

spasial yang bersifat kualitatif sehingga dapat diproses menggunakan 

pemodelan kualitatif pula. Pemodelan spasial metode kuantitatif dapat 

diterapkan dalam analisis SIG. Pendekatan secara kuantitatif ini terbagi menjai 

3 metode yaitu: 

1. Pendekatan kuantitatif binary 

2. Pendekatan kuantitatif berjenjang 

3. Pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang  

Pendekatan kuantitatif binary dilakukan dengan menggunakan operasi 

logika “And” pada sistem algoritmanya. Algoritma tersebut mengasumsikan 

bahwa dalam pengharkatan terhadap parameter kelas yang digunakan hanya 

terdapat 2 kelas saja, yaitu nilai 1 (diterima) dan nilai 0 (tidak diterima), hal 

demikian memberikan penjelasan bahwa setiap parameter yang digunakan 

dalam analisis harus dinilai terlebih dahulu bahwa hal tersebut diterima atau 

tidak diterima pada suatu kelas parameter yang dituju pada tematik tertentu.  

Pemodelan spasial menggunakan pendekatan kuantitatif berjenjang ini 

memberikan nilai yang sama untuk setiap komponen yang digunakan 

analisisnya. Masing – masing komponen ini diberikat penilaian dengan harkat 

yang sama untuk analisisnya. Asumsi pada pendeketan ini yaitu setiap 

komponen mempunyai pengaruh yang sama pada objek yang dianalisis.   

Pemodelan spasial dengan pendekatan metode kuantitatif berjenjang 

tertimbang memberikan nilai pengharkatan pada setiap parameter yang 

berpenagruh dan juga penambahan bobot untuk pemodelan akhirnya. Bobot 

yang diberikan pada masing – masing variabel akan berbeda – beda, perbedaan 

tersebut bergantung pada besar kecilnya pengaruh variabel tersebut pada tema 

analisis yang menjadi tujuan akhir. Metode ini dapat memberikan asumsi 

bahwa setiap parameter memiliki penagruh yang berbeda terhadap tujuan objek 

yang dianalisis. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai jalur sepeda telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti dengan berbagai latar belakang, tujuan, metode, serta hasil 

penelitian. Penelitian pertama adalah Sener, dkk (2008) tentang karakteristik 

pesepeda di beberapa kota di negara bagian Texas, Amerika Serikat seperti Austin, 

Dallas, Houston, El Paso, Waco, Lubbock, dan Tyler. Berdasarkan penelitian 

tersebut dapat diketahui beberapa alas an tentang kenyamanan seseorang dalam 

melakukan kegiatan bersepeda. Penelitian ini menggunakan Teknik survei 

questioner yang disebarluaskan melalui jaringan internet beralamat domain di 

http://www.ce.utexas.edu/prof/bhat/bicyclesurvey/. Responden diminta untuk 

menjawab 45 pertanyaan dalam waktu 15 menit, yang meilputi data diri responden 

dan alas an merasa nyaman untuk bersepeda. 

Dill & Gliebe (2008) melakukan penelitian guna untuk menjawab pertanyaan 

apakah setiap pesepeda selalu memilih jalur dengan jarak paling dekat atau memilih 

jalur dengan pertimbangan lainnya. Penelitian ini dilakukan di negara bagian 

Oregon, Amerika Serikat dengan melibatkan 166 pesepeda. Pada bulan Maret 

hingga November 2007, pergerakan para pesepeda ini dipantau mengunakan 

Global Positioning System (GPS) yang terpasang di sepedanya. Hasil analisis 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara rute yang 

ditempuh pesepeda dengan rute terdekat yang mungkin bisa dilalui oleh pesepeda 

tersebut. Hal ini dikarenakan para pesepeda juga mempertimbangkan faktor lain 

selain jarak untuk memilih rute bersepeda yang akan ditempuhnya. 

Pucher & Buehler (2008) melihat suatu perbedaan yang sangat signifikan 

antara jumlah pesepeda di negara Eropa seperti Belanda, Jerman, dan Denmark 

yang begitu banyak dan Amerika Serikat yang cenderung sedikit. Dalam penelitian 

ini peneliti mencoba mencari alasan mengenai perbedaan tersebut. Pada 

kenyataannya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan 

pesepeda yang tinggi di Amerika Serikat menjadi salah satu faktor utama 

penghambat orang Amerika Serikat untuk menggunakan sepeda. 

Penelitian selanjutnya adalah Kurt (2008), yang meneliti adanya faktor-faktor 

yang menyebabkan seseorang memilih menggunakan sepeda disbanding dengan 

moda transportasi lainnya. Dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa paling 

http://www.ce.utexas.edu/prof/bhat/bicyclesurvey/
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tidak terdapat 3 faktor yang menyebabkan seseorang memilih bersepeda. Faktor 

tersebut adalah faktor perorangan, faktor lingkungan sosial, dan faktor lingkungan 

fisik. Faktor perorangan yang dimaksud antara lain usia, jenis kelamin, tignkat 

Pendidikan, dan tipe pesepeda seseorang. Sementara faktor lingkungan sosial yang 

mempengaruhi adalah kebijakan dari pemerintah setempat, keberadaan dan biaya 

kepemilikan mobil, budaya bersepeda, keamanan bersepeda dari tidak kriminal dan 

keamnanan jalan yang digunakan sebagai jalur sepeda. Sementara yang 

mempengaruhi faktor lingkungan fisik diantaranya cuaca, penggunaan lahan, 

infrastruktur jalur sepeda, dan kemiringan lereng. Khusus untuk faktor kemiringan 

lereng merupakan faktor yang paling mempengaruhi pada pemilihan moda 

transportasi sepeda. Pesepeda akan merasa senang dan nyaman dengan keadaan 

kemiringan lereng datar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bhani (2012) dengan judul Pemetaan Potensi 

Jalur Alternatif Sepeda di Kecamatan Gondokusuman memiliki tujuan untuk 

mengkaji kemampuan citra GeoEye dalam menyadap parameter yang berkaitan 

dengan jalur alternative sepeda seperti tutupan pohon dan lebar jalan. Latar 

belakang pemikiran dari penelitian tersebut yaitu pertumbuhan jumlah kendaraan 

bermotor di Kota Yogyakarta yang mengakibatkan peningkatan volume kendaraan 

bermotor sehingga terjadi kemacetan pada ruas-ruas jalan tertentu di Kecamatan 

Gondokusuman dan terjadinya peningkatan pencemaran udara. Tema jalur 

alternatif sepeda yang diangkat dalam penelitian ini didukung dengan pemerintah 

seperti Segosegawe untuk solusi yang dapat mengurangi tingkat kemacetan 

lalulintas dan pencemaran udara. Metode yang digunakan berupa overlay dengan 

pemodelan spasial metode berjenjang dengan parameter tutupan pohon dan 

pelayanan jalan. Hasil dari penelitian yaitu pemetaan alternatif jalur sepeda di 

Kecamatan Gondokusuman. 

Penelitian selanjutnya adalah Filialdi (2010) dengan judul pemetaan 

kenyamanan jalur sepeda kampus di Universitas Gadjah Mada. Latar belakang dari 

penelitian ini yaitu kebijakan pengelolaan layanan sepeda kampus yang merupakan 

salah satu bentuk perwujudan kawasan eduCopolis di lingkungan kampus 

Universitas Gadjah Mada, sebagaimana Rencana Induk Pengembangan Kampus 

(RIPK) 2010 – 2015 yang mengarahkan pengembangan kampus ke arah kawasan 

eduCopolis, yaitu lingkungan yang kondusif untuk proses pembelajaran dalam 
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konteks pengembangan kolaborasi multidisiplin dan tanggap terhadap isu ekologis. 

Adapun data yang digunakan berupa data penginderaan jauh foto udara untuk 

dilakukan ekstraksi data beberapa parameter yang berkaitan dengan tingkat 

kenyamanan jalur sepeda di lingkungan kampus UGM. Metode yang digunakan 

adalah pemodelan spasial metode berjenjang tertimbang dengan parameter seperti 

kepadatan lalu lintas, gangguan samping, vegetasi peneduh, keberadaan marka 

jalan, kemiringan lereng jalan, dan posisi terhadap jalur utama.  

Berdasarkan keenam penelitian tersebut, terdapat perbedaan dan persamaan. 

Perbedaan yang dapat diamati adalah lokasi penelitian, metode penelitian, dan 

parameter penelitian. Perbedaan ini terjadi karena tiap daerah terkadang ada yang 

sudah ada dan difokuskan pada penggunaan jalur sepeda, namun terkadang juga 

tidak ada sehingga metode dan parameter yang digunakan pun berbeda. Persamaan 

yang dapat diamati adalah analisis dari adanya tingkat kenyamanan dari adanya 

jalur sepeda di suatu daerah. Ringkasan dari beberapa penelitian yang dijadikan 

sebagai referensi penulis ini dijelaskan melalui Tabel 1.3 berikut. 



22 
 

 

 

Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

No Nama Tahun Lokasi Tema Penelitian Metode Hasil Penelitian 

1 Ipek N. Sener 

Naveen Eluru 

Chandra R. Bhat 

2008 Texas, Amerika 

Serikat 

An Analysis of Bicyclists and 

Bicycling Characteristic: Who, 

Why, and How Much are They 

Bicycling 

Kuesioner Kajian berupa alasan-alasan 

seseorang merasa nyaman dakan 

bersepeda 

2 Jennifer Dill John 

Gliebe 

2008 Oregon, Amerika 

Serikat 

Understanding & Measuring 

Bicycling Behaviour: a Focus on 

Travel Time and Route Choice 

Pengamatan 

melalui GPS dan 

survei lapangan 

Kajian tentang seberapa 

berpengaruh jarak tercepat yang 

dapat ditempuh pesepeda 

3 John Pucher 

Kalph Buehler 

2008 Belanda, 

Denmark, Jerman, 

dan Amerika 

Serikat 

Making Cycling Irresible: Lessons 

from Netherlands, Denmark, and 

Germany 

Pengamatan Kajian tentang perbedaan jumlah 

pesepeda di Belanda, Jerman, dan 

Denmark begitu banyak 

dibandingkan Amerika Serikat yang 

cenderung sedikit 

4 Van Hourt Kurt 2008 Uni Eropa Literature Search Bicycle Use and 

Influencing Factors in Europe 

Pengamatan Analisis tentang faktor yang 

mempengaruhi seseorang memilih 

sepeda sebagai moda transportasi di 

Eropa 
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5 Bhani 2012 Kecamatan 

Gondokusuman, 

Kota Yogyakarta 

Pemetaan Potensi Jalur Alternatif 

Sepeda 

Pemodelan 

Spasial Metode 

Kuantitatif 

Berjenjang 

Tertimbang 

Pembuatan peta alternatif jalur 

sepeda di Kecamatan 

Gondokusuman 

6 Filialdi 2012 Wilayah Kampus 

UGM 

Pemetaan Kenyamanan Jalur 

Sepeda Kampus UGM 

Pemodelan 

Spasial Metode 

Kuantitatif 

Berjenjang 

Tertimbang 

Pembuatan peta tingkat kenyamanan 

jalur sepeda di kawasan kampus 

Universitas Gadjah Mada 

7 Dina Eka  2018 Kecamatan 

Umbulharjo 

Analisis Tingkat Kenyamanan 

Jalur Sepeda Menggunakan Citra 

GeoEye di Kecamatan Umbulharjo 

Tahun 2017 

Pemodelan 

Spasial Metode 

Kuantitatif 

Berjenjang 

Pembuatan peta tingkat kenyamanan 

jalur sepeda di Kecamatan 

Umbulharjo 

Sumber : Penelitian Sebelumnya 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Seiring dengan berkembangnya moda transportasi, sebagian masyarakat 

Indonesia lebih memilih menggunakan transportasi yang cepat, efisien, dan praktis. 

Transportasi yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas 

seperti motor dan mobil. Hal tersebut akan berdampak bagi lingkungan sekitarnya 

seperti tercemarnya udara kotor dan suara yang bising di sepanjang ruas jalan.  

 Adanya permasalahan tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan 

penggunaan moda transportasi lain yang tidak mengeluarkan gas yakni sepeda. 

Namun dengan berkembangnya jaman, penggunaan sepeda tersebut kurang 

diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena 

membutuhkan tenaga serta waktu yang lama untuk menuju ke suatu tempat tujuan, 

serta kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi juga menjadikan rasa nyaman dalam 

bersepeda berkurang.  

 Tingkat kenyamanan seseorang dalam bersepeda dapat ditentukan oleh 

beberapa faktor diantaranya arus lalu lintas atau volume jalan yang tidak begitu 

padat, adanya marka jalur sepeda di sepanjang ruas jalan, kemiringan lereng yang 

datar, tidak ada hambatan di sekitar ruas jalan, adanya vegetasi peneduh agar 

terlindungi dari paparan sinar matahari, serta saluran drainase yang baik atau tidak 

ada lubang jalan di sepanjang jalur sepeda. Beberapa faktor tersebut tentunya harus 

mendapat dukungan dari pemerintah setempat seperti pembuatan dan pemeliharaan 

jalur sepeda di sepanjang ruas jalan berdasarkan kesesuaian lokasi agar masyarakat 

tergerak untuk melakukan aktivitas dengan bersepeda. 

 Kepadatan arus lalu lintas atau volume jalan merupakan salah satu 

parameter yang berpengaruh terhadap kenyamanan dalam bersepeda. Arus lalu 

lintas yang padat atau dipenuhi dengan kendaraan bermotor dapat mengganggu 

aktivitas seseorang dalam bersepeda. Hal ini akan berdampak terhadap estimasi 

waktu tempuh seorang pesepeda untuk menuju ke suatu tempat tujuan. Adanya 

keadaan tersebut, masyarakat dapat menilai moda transportasi jenis lainnya yang 

cocok digunakan untuk menuju ke tempat tujuan. Sehingga saat ini, sebagian besar 

masyarakat dengan perlahan mulai kurang meminati menggunakan sepeda untuk 

melakukan segala aktivitas. 
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 Keberadaan marka jalan ini sama halnya dengan kepadatan arus lalu lintas 

jalan. Marka jalan untuk jalur sepeda biasanya digambarkan dengan beberapa jenis 

diantaranya blok hijau yang berada di lampu merah, serta garis kuning yang berada 

di sepanjang ruas jalan. Keberadaan marka jalur untuk sepeda apabila tidak terlihat 

jelas di suatu ruas jalan maka akan mengganggu pesepeda ketika melintasi jalur 

tersebut dan dapat membahayakan diri pesepeda karena bisa saja kendaraan 

bermotor lain masuk ke area jalur sepeda. 

 Kemiringan lereng jalan berpengaruh terhadap tenaga seorang pesepeda, hal 

ini disebabkan karena apabila jalan memiliki kemiringan lereng yang curam maka 

tenaga yang dibutuhkan oleh pesepeda lebih besar dibandingkan dengan jalan 

dengan kemiringan lereng datar. Selain itu, biasanya orang yang gemar melakukan 

aktivitas dengan bersepeda lebih banyak memilih melintasi jalan bekemiringan 

lereng datar. 

 Hambatan samping meliputi berbagai macam penggunaan lahan atau 

aktivitas di kanan maupun kiri sepanjang ruas jalan. Adapun penggunaan lahan 

yang menjadi pusat keramaian seperti pertokoan, bengkel, dan sebagainya. Adanya 

penggunaan lahan tersebut menjadikan kondisi di sepanjang ruas jalan semakin 

macet karena kebanyakan orang berhenti, sehingga hal ini akan mengganggu 

terhadap pengguna sepeda. Berbeda halnya dengan penggunaan lahan berupa 

permukiman, kondisi jalan masih teratur dan sepi sehingga menimbulkan rasa 

nyaman bagi pesepeda. 

 Keberadaan vegetasi peneduh di sepanjang ruas jalan juga mempengaruhi 

tingkat kenyamanan seseorang dalam bersepeda. Adanya vegetasi lebat di 

sepanjang ruas jalan akan memberikan dampak sejuk dan asri, sehingga pengguna 

sepeda yang melintasi ruas jalan tersebut merasa segar dan tidak merasa Lelah, 

sedangkan apabila di sepanjang ruas jalan tidak ada vegetasi maka akan 

menimbulkan rasa lelah dan malas berlebihan bagi pengguna sepeda. 

 Saluran drainase di setiap ruas jalan pasti ada yang baik dan buruk. 

Kepadatan arus lalu lintas yang tinggi maka akan berdampak pada kondisi jalan 

seperti muncul lubang jalan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengguna jalan 

dengan segala jenis moda transportasi terutama sepeda.  

 Keenam parameter diatas tidak terlepas dari proses survei karena melakukan 

proses survei akan meningkatkan kualitas datanya. Data yang telah dilakukan 
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validasi dapat dinilai sesuai klasifikasi yang telah didapatkan melalui proses studi 

pustaka sebelumnya. Tingkat kenyamanan jalur sepeda merupakan hasil akhir 

setelah melalui proses analisis yang dilakukan dengan bantuan Sistem Informasi 

Geografis secara kuantitatif berjenjang. Berdasarkan metode tersebut kemudian 

dapat diketahui jalur sepeda mana yang nyaman maupun tidak nyaman digunakan 

untuk jalur sepeda. Secara keseluruhan, kerangka penelitian ini digambarkan 

sebagaimana pada Gambar 1.1 berikut. 

  

 

Gambar 1.1 Diagram Kerangka Penelitian 

1.7  Batasan Operasional 

Hambatan Samping, merupakan dampak terhadap perilaku lalu lintas akibat 

kegiatan di sisi jalan seperti pejalan kaki, penghentian angkutan umum, dan 

kendaraan lainnya, serta kendaraan masuk dan keluar sisi jalan dan kendaraan 

lambat. 
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Jalur, merupakan bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan yang 

memiliki arah tertentu. 

Jalur Sepeda, merupakan jalur yang disiapkan khusus untuk pengguna sepeda baik 

berupa jalur yang terpisah dengan batas fisik yang jelas terhadap jalur utama 

maupun sekedar jalur yang dipisahkan dengan rambu-rambu (signed shared 

roadway) 

Kenyamanan Bersepeda, merupakan suatu keadaan dimana seseorang akhirnya 

memutuskan untuk menggunakan moda transportasi sepeda tanpa ada rasa terpaksa. 

Kepadatan Arus Lalu Lintas, merupakan rasio pemanfaatan jalan disbanding 

dengan kapasitas ruas jalan tersebut. Lalu lintas dapat dikatakan padat apabila 

jumlah kendaraan yang melalui suatu ruas jalan sama atau melebihi kapasitas ruas 

jalan tersebut. 

Lajur, merupakan bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan 

yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan selain 

sepeda motor. 

Kemiringan Lereng Jalan, merupakan perbedaan tinggi antara ujung jalan dengan 

ke ujung jalan lainnya dalam satu ruas jalan. 

Saluran Drainase, merupakan mengalirkan, menguras, membuang, atau 

mengalihkan air (Suripin, 2004). 

Sepeda, merupakan kendaraan beroda dua tanpa mesin, mempunyai stang, tempat 

duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. 

Vegetasi Peneduh, hal yang berguna dalam menjaga suhu lingkungan di sekitar 

jalur sepeda. 

Quesioner, merupakan suatu usaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi 

mengenai suatu penelitian kepada responden dengan menyampaikan pertanyaan 

tertulis. 

 

 

 

 


