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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu kota yang berada di jalur strategis ialah Surakarta. Surakarta 

termasuk kota transit yang terletak diantara Provinsi Jawa Timur dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut mengakibatkan banyak moda transportasi baik 

kendaraan bermotor maupun kendaraan tak bermotor yang melintasi Kota 

Surakarta. Jalan Slamet Riyadi merupakan salah satu jalan arteri yang melintasi 

Kota Surakarta, sehingga ruas jalan tersebut memiliki aktivitas dan mobilitas yang 

cukup padat. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, jalan arteri adalah jalan 

yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau 

antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, serta di sepanjang 

ruas jalan tersebut terdapat berbagai jenis pusat perkantoran, perdagangan, jasa, 

serta sosial budaya.  

Pejalan kaki merupakan salah satu contoh penggunaan moda transportasi tak 

bermotor. Sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada pejalan kaki yakni 

adanya jalur pejalan kaki atau yang biasa disebut trotoar. SNI 03-2443-1991 

menegaskan fungsi utama jalur pejalan kaki adalah memberikan pelayanan yang 

optimal kepada pejalan kaki baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. 

Pemerintah Indonesia menyebutkan hak pejalan kaki dalam UU No. 22 tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 131 bahwa pejalan kaki berhak atas 

ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan 

fasilitas lain serta berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang.  

Di negara berkembang seperti Indonesia, pemanfaatan jalur pejalan kaki 

masih belum sesuai dengan fungsinya (Mauliani, 2010). Keberadaan pedagang kaki 

lima (PKL) dan area parkir menjadi masalah klasik yang hampir selalu ada pada 

setiap jalur pejalan kaki di Indonesia (Muchtar, 2010). Keberadaan pejalan kaki di 

jalur pejalan kaki itu sendiri yang seharusnya menjadi daerah kekuasaan pejalan 

kaki, dinilai sebagai penghalang oleh pengguna kendaraan bermotor. Sementara di 

Negara maju, contohnya Singapura, jalur pejalan kaki sudah tertib atau telah 
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dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, yakni tidak ditemui PKL maupun parkir liar 

di jalur pejalan kaki, apalagi kendaraan bermotor yang menggunakan jalur pejalan 

kaki (Mauliani, 2010). 

Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2010 jumlah 

kematian pejalan kaki dalam berlalu lintas mencapai 22% dari total kematian lalu 

lintas yang terjadi. Mengacu pada aksi selamatkan trotoar yang dilakukan oleh 

Koalisi Pejalan Kaki pada hari Jumat (14/07) yang justru mendapatkan balasan 

berupa umpatan dari oknum pengendara sepeda motor (Nathaniel, 2017). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa keselamatan bagi pengguna jalan masih belum 

maksimal, bahkan dewasa ini hak keselamatan pejalan kaki lebih dominan 

terkesampingkan, menjadi pihak terlemah dalam sistem transportasi. 

Sebutan pihak terlemah dalam sistem transportasi bukan hanya suatu 

pembelaan terhadap pelaku pejalan kaki. Data menyebutkan bahwa telah banyak 

kasus kecelakaan yang melibatkan pelaku pejalan kaki dengan kendaraan bermotor. 

Menurut data Kepolisian Republik Indonesia, tahun 2015-2016 tercatat mengalami 

peningkatan kasus kecelakaan sebesar 2,5%. Selengkapnya mengenai peningkatan 

jumlah kecelakaan yang melibatkan pelaku pejalan kaki dijabarkan dalam gambar 

berikut. 

 

Gambar 1.1 Peningkatan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas 

Sumber: Kepolisian Republik Indonesia dalam www.beritagar.id (2017) 

http://www.beritagar.id/
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Menariknya, pertumbuhan jumlah kecelakaan lalu lintas beriringan dengan 

pertumbuhan jumlah kendaraan. Di Kota Surakarta, Pertumbuhan jumlah 

kendaraan dalam 3 (tiga) tahun yakni dari 2014-2017 mencapai hingga 70%. 

Perinciannya berupa 439.418 unit di tahun 2014 dan 747.695 di tahun 2017 (Dinas 

Perhubungan Kota Surakarta). Baik kendaraan roda dua maupun roda empat 

menjadi faktor lain semakin terkesampingkannya pelaku pejalan kaki. Hal tersebut 

karena dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan akan semakin tidak ramah 

udara karena banyaknya polutan.  

Pentingnya pemanfaatan jalur pejalan kaki sesuai fungsinya tidak lepas dari 

banyaknya manfaat yang ditimbulkan. Manfaat berjalan kaki dapat dilihat dari sisi 

kesehatan dan lingkungan. Manfaat dari segi kesehatan yakni sebagai sarana 

olahraga karena berjalan kaki, sedangkanmanfaat terhadap lingkungan yaitu 

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

banyak masyarakat yang tidak selalu menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat 

transportasi sehari-hari di wilayah perkotaan. Jalur pejalan kaki yang digunakan 

sebagaimana fungsinya mempengaruhi tingkat keyamanan penggunanya. 

Tingkat kenyamanan jalur pejalan kaki dapat diukur melalui beberapa 

variabel. Adanya vegetasi peneduh merupakan salah satu variabel yang 

mempengaruhi kenyamanan pejalan kaki (Andriyani, 2012). Fasilitas pendukung 

pejalan kaki yang berupa tempat sampah, kursi, lampu penerangan, drainase, halte 

dan rambu lalu lintas juga mempengaruhi kenyamanan pejalan kaki. Selain 

kenyamanan, faktor keamanan juga cukup mempengaruhi, aman dari tindak 

kejahatan maupun aman dari kecelakaan lalu lintas.  

Hal sederhana mengenai optimalisasi faktor keamanan pelaku pejalan kaki 

yakni dengan tersedianya jalur penyebrangan. Tersedianya jalur penyeberangan 

yang mudah dijangkau merupakan salan satu cara meminimalisir terjadinya 

kecelakaan lalu lintas. Hal ini penting karena dengan memperbanyak jumlah jalur 

penyebrangan akan memberikan kenyamanan pejalan kaki untuk mengakses suatu 

tempat. Berbeda halnya dengan negara maju seperti Singapura, fasilitas pejalan 

kaki setiap tahunnya meningkat, dalam hal ini jalur penyeberangan yang berupa 

jembatan penyebrangan. Selanjutnya dapat diamati melalui grafik berikut ini.  
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Gambar 1.2 Peningkatan Jumlah Fasilitas Pejalan Kaki di Singapura 

 Sumber: data.gov.sg (2018) 

Evaluasi tingkat kenyamanan jalur pejalan kaki di Jalan Slamet Riyadi  

dilakukan dengan memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) dengan liputan 

objek yang cukup detil, yaitu citra Pleiades. Pemanfaatan citra Pleiades sebagai 

sumber perolehan data untuk menilai tingkat kenyamanan jalur pejalan kaki di Jalan 

Slamet Riyadi akan mempermudah peneliti sehingga 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. Integrasi antara citra Pleiades dan sistem informasi geografi 

dimanfaatkan untuk melakukan analisis data dan penyajian data hasil analisis. Hasil 

dari integrasi citra Pleiades dengan sistem informasi geografi dalam penelitian ini 

adalah peta tingkat kenyamanan jalur pejalan kaki di Jalan Slamet Riyadi Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Tingkat Kenyamanan Jalur Pejalan Kaki 

di Jalan Slamet Riyadi Surakarta”. Penelitian ini bermanfaat agar jalur pejalan kaki 

yang sudah ada dapat diketahui tingkat kenyamanannya serta menjadi referensi 

ilmiah bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan 

kenyamanan pejalan kaki di tempat lainnya sehingga menarik perhatian masyarakat 

umum untuk melakukan aktivitas dengan berjalan kaki. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian, antara lain:  

1. Bagaimana tingkat kenyamanan intrinsik jalur pejalan kaki di Jalan Slamet 

Riyadi Surakarta? 

2. Bagaimana tingkat kenyamanan aktual (menurut pengguna) jalur pejalan 

kaki di Jalan Slamet Riyadi Surakarta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

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

1. Mengidentifikasi tingkat kenyamanan intrinsik jalur pejalan kaki di Jalan 

Slamet Riyadi Surakarta. 

2. Mengidentifikasi tingkat kenyamanan aktual jalur pejalan kaki di Jalan 

Slamet Riyadi Surakarta. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya :  

1. Mengetahui proses yang dilakukan dalam melakukan ekstraksi data terkait 

parameter yang mempengaruhi tingkat kenyamanan jalur pejalan kaki. 

2. Mengetahui hasil pemodelan spasial metode berjenjang dalam proses 

pembuatan peta tingkat kenyamanan jalur pejalan kaki di daerah penelitian. 

3. Mengetahui hasil uji akurasi dengan membandingkan hasil observasi secara 

tidak langsung dengan data hasil uji lapangan. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Kawasan Perkotaan 

Kawasan perkotaan menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah kawasan 

yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi 

kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi 
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pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Perkotaan 

adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari 

kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial, yang dijabarkan 

dalam 10 kriteria yang lebih spesifik untuk merumuskan kota. Restina (2009) 

dalam Laksmana (2014) memaparkan 10 kriteria tersebut ialah sebagai berikut: 

1. ukuran dan jumlah penduduk yang besar terhadap massa dan tempat, 

2. bersifat permanen, 

3. kepadatan minimum terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah, 

4. struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan jalur jalan 

dan ruang perkotaan yang nyata, 

5. tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja, 

6. fungsi perkotaan minimum meliputi pasar, pusat administrasi atau 

pemerintahan, pusat militer, pusat keagamaan, atau pusat aktivitas 

intelektual, 

7. heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hirarki pada masyarakat, 

8. pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah 

pertanian di tepi kota dan memeroses bahan mentah untuk pemasaran 

yang lebih luas, 

9. pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat, dan 

10. pusat penyebaran. 

 

1.5.1.2 Sarana Prasarana Ruang Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan 

Sarana dan prasarana perkotaan tentunya cukup banyak, diantaranya 

yaitu sekolah, balai pengobatan, pertokoan dan koperasi, tempat ibadah, balai 

pertemuan, terminal, reservoir, TPA dan lain-lain yang sifatnya menunjang 

kebutuhan masyarakat di perkotaan. Demikian halnya dengan jalur pedestrian, 

yang terdiri dari jalur sepeda dan pejalan kaki. Keberadaan jalur sepeda dan 

pejalan kaki sama pentingnya dengan sarana prasarana kawasan perkotaan 

lainnya sehingga penting untuk meninjau bagaimana tingkat kenyamanan dari 

jalur pejalan kaki. 
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Penyediaan dan pemanfaatan ruang pejalan kaki dalam rencana tata 

ruang wilayah terdapat pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

pelaksanaan penataan ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang berdasarkan 

wilayah administrasi, terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan 

ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.   

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana tata 

ruang dan rencana rinci tata ruang. Perencanaan tata ruang wilayah kota harus 

memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan 

pejalan kaki yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai 

pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.  

Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang 

pejalan kaki selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR 

Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan yang 

merupakan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.Tipologi kota yang 

sesuai untuk diterapkan ruang pejalan kaki, mulai dari kota sedang, besar dan 

metropolitan dengan pertimbangan mengantisipasi pertumbuhan kota dan 

kawasan–kawasan yang mempunyai fungsi strategis sebagai pendorong 

pertumbuhan kota. Besaran pedestrian harus disesuaikan dengan fungsi dan 

kelas jalan, tetapi ketersediaan lahan akan menjadi faktor kendala terbesar 

dalam penyiapan ruang untuk pejalan kaki.  

 

1.5.1.3 Pejalan Kaki 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berjalan kaki yaitu aktivitas 

berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kaki, tanpa 

kendaraan. Pejalan kaki merupakan orang yang melakukan aktivitas berjalan 

kaki. Aktivitas berjalan kaki biasanya dilakukan dengan jarak tempuh yang 

tidak terlalu jauh, dan banyak dijumpai di kawasan-kawasan wisata atau 

pertokoan. 

Rubestein (1987) dalam Iswanto (2006) mengkategorikan pejalan kaki 

menurut sarana dan kepentingan perjalanannya, yaitu : 
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1. Pejalan kaki berdasarkan sarana perjalanannya 

a. Pejalan kaki penuh, merupakan orang yang berjalan kaki dari tempat 

asal ke tempat tujuan dengan menjadikan jalan kaki sebagai moda 

transportasi utama. 

b. Pejalan kaki pemakai kendaraan umum, merupakan orang yang 

berjalan kaki pada perpindahan dari atau menuju kendaraan umum 

dengan menjadikan jalan kaki sebagai moda transportasi antara. 

c. Pejalan kaki pemakai kendaraan umum dan pribadi, merupakan orang 

yang berjalan kaki dari tempat parkir kendaraan pribadi ke tempat 

kendaraan umum atau dari tempat parkir kendaraan umum ke tujuan 

akhir perjalanan dengan menjadikan jalan kaki sebagai moda 

transportasi antara. 

d. Pejalan kaki pemakai kendaraan pribadi, merupakan orang yang 

berjalan kaki dari tempat parkir kendaraan pribadi ke tujuan akhir atau 

sebaliknya yang hanya ditempuh dengan berjalan kaki dengan 

menjadikan jalan kaki sebagai moda antara. 

2. Pejalan kaki berdasarkan kepentingan perjalanannya 

a. Perjalanan terminal, merupakan perjalanan yang dilakukan dari asal 

menuju area transportasi dan sebaliknya, misalnya perjalanan dari 

atau ke halte bus. 

b. Perjalanan fungsional, merupakan perjalanan yang memiliki tujuan 

tertentu, misalnya perjalanan dari atau ke sekolah. 

c. Perjalanan rekreasional, merupakan perjalanan yang dilakukan untuk 

mengisi waktu luang, misalnya perjalanan untuk jalan-jalan sore. 

 

1.5.1.4 Jalur Pejalan Kaki 

Jalur pejalan kaki merupakan ruang untuk kegiatan pejalan kaki 

melakukan suatu aktivitas dan juga untuk memberikan suatu pelayanan kepada 

pelaku pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan, kelancaran, keamanan, dan 

kenyamanan untuk pelaku pejalan kaki (Iswanto, 2006). Jalur pejalan kaki 

biasanya juga disebut dengan trotoar. Sementara itu, jalur ialah bagian dari 
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jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan (PP No. 43 tahun 1993 

mengenai Prasarana dan Lalu Lintas Jalan).Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, jalur ialah kolom yang lurus,garis lebar, strip lebar; ruang diantara 

dua garis pada permukaan yang luas; ruang memanjang diantara dua deret 

tanaman; ruang memanjang antara dua garis batas lurus; ruang antara garis 

permainan tunggal dan garis permainan ganda. 

Berdasarkan pengertian dari berbagai sumber, dapat disimpulkan 

bahwa jalur pejalan kaki merupakan sarana untuk melakukan aktivitas bagi 

masyarakat, terutama untuk melakukan aktivitas di suatu kawasan dimana 

pejalan kaki memerlukan ruang yang cukup untuk melakukan aktivitasnya. 

Tentunya aktivitas yang terjangkau dengan melakukan berjalan kaki, karena 

disadari bahwa kegiatan berjalan kaki ini memiliki keterbatasan, yakni kurang 

sesuai untuk melakukan perjalanan jarak jauh, rawan terhadap cuaca, serta 

hambatan yang diakibatkan oleh lalu lintas kendaraan.  

Jalur pejalan kaki seharusnya memenuhi kriteria yang dapat digunakan 

oleh kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang telah lanjut 

usia, penyadang disabilitas, ibu hamil dan anak-anak. Iswanto (2006) 

menjabarkan penggolongan jalur pejalan kaki berdasarkan karakteristik dari 

segi fungsinya sebagai berikut : 

1. Jalur pedestrian, merupakan jalur pejalan kaki yang dibuat terpisah dari 

jalur kendaraan umum dan terletak di sepanjang sisi jalan dengan elevasi 

yang lebih tinggi dari permukaan jalan. 

2. Jalur penyeberangan, merupakan salah satu fasilitas jalur pejalan kaki yang 

digunakan untuk menyeberang jalan agar meminimalisir terjadinya 

kecelakaan lalu lintas antara pejalan kaki dengan pengguna kendaraan, 

biasanya berupa zebracross, skyway, maupun subway. 

3. Jalur plaza, merpakan jalur pejalan kaki yang bersifat rekreasi, biasanya 

disediakan bangku-bangku untuk sekedar beristirahat ataupun menikmati 

wisata. 
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4. Pedestrian mall, merupakan jalur pejalan kaki yang berada di dalam mall, 

biasanya digunakan untuk melihat-lihat etalase pertokoan maupun sekadar 

berjalan-jalan. 

 

1.5.1.5 Dimensi Jalur Pejalan Kaki 

Jalur pejalan kaki merupakan jalur khusus yang diperuntukkan bagi 

pejalan kaki, dan dipisahkan dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk 

meningkatkan keselamatan pejalan kaki, serta sudah seharusnya steril dari 

berbagai gangguan yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam berjalan kaki. 

Jalur pejalan kaki ini hanya dipisahkan dari jalur kendaraan bermotor dan 

ketinggiannya berbeda.  

Menurut Direktorat Jendral Bina Marga (1999), kriteria dimensi jalur 

pejalan kaki secara teknik adalah sebagai berikut :  

1. Lebar efektif minimum ruang pejalan kaki berdasarkan kebutuhan per 

orang adalah 60 cm ditambah 15 cm untuk bergoyang tanpa membawa 

barang, sehingga kebutuhan total minimal untuk 2 orang pejalan kaki 

menjadi 150 cm. 

2. Dalam keadaan ideal untuk mendapatkan lebar minimum jalur pejalan kaki 

(W) digunakan rumus :  

W = 
 𝑃

30
+ 1,5 ……………………………………….........…........…...(1.1)  

Keterangan :  

P    = Volume Pejalan Kaki (orang/menit/meter);  

W   = Lebar Jalur Pejalan Kaki (m) 

3. Lebar jalur pejalan kaki harus ditambah, bila pada jalur tersebut terdapat 

perlengkapan jalan (road furniture) seperti patok rambu lalu lintas, kotak 

surat, pohon peneduh atau fasilitas umum lainnya.  

4. Penambahan lebar jalur pejalan kaki apabila terdapat fasilitas dapat dilihat 

dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Penambahan Lebar Jalur Pejalan Kaki 

No Jenis Fasilitas Lebar Tambahan (cm) 

1 Kursi roda 100-120 
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No Jenis Fasilitas Lebar Tambahan (cm) 

2 Tiang lampu penerang 75-100 

3 Tiang lampu lalu lintas 100-120 

4 Rambu lalu lintas 75-100 

5 Kotak surat 100-120 

6 Keranjang sampah 100 

7 Tanaman peneduh 60-120 

8 Pot bunga 150 

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga (1999) 

5. Jalur pejalan kaki harus diperkeras (menggunakan blok beton, perkerasan 

aspal atau plesteran) dan apabila mempunyai perbedaan tinggi dengan 

sekitarnya harus diberi pembatas atau batas penghalang.   

 

1.5.1.6 Kenyamanan Berjalan Kaki 

Dalam melakukan aktivitas berjalan kaki tentunya membutuhkan faktor 

kenyamanan dari jalur pejalan kaki yang sudah tersedia. Definisi nyaman 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sehat, segar. Konsep mengenai 

kenyamanan (comfort) tidak mudah diartikan, hal tersebut karena bersifat 

subjektif atau berupa penilaian responsif individu.Hal tersebut karenamanusia 

umumnya menilai keadaan lingkungan sekitar berdasarkan nilai subjektif 

dirinya melalui keenam indera menggunakan syaraf dan dicerna oleh otak 

untuk dinilai. 

Ada beberapa unsur yang mempengaruhi tingkat kenyamanan dalam 

berjalan kaki menurut Utterman (1984) dalam Santyo, dkk (2011) yaitu : 

1. Sirkulasi, perputaran atau peredaran mengenai dimensi jalan dan jalur 

pejalan kaki, maksud perjalanan, waktu tempuh dan volume pejalan kaki. 

2. Aksesibilitas, derajat kemudahan pejalan kaki terhadap jalur pejalan kaki 

yang disediakan. 

3. Iklim, kondisi alam yang terjadi pada suatu waktu. Trisnaningtyas (2015) 

menyebutkan elemen iklim yang berpengaruh, diantaranya temperatur 

udara, radiasi matahari, kelembaban udara, pergerakan udara, curah hujan, 

dan tanaman. 

4. Keamanan, baik dari kejahatan maupun aman dari kecelakaan lalu lintas. 
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5. Kebersihan, sesuatu yang bersih menjadi penambah tingkat kenyamanan 

dan daya tarik bagi pejalan kaki. 

6. Keindahan, yang mencakup kepuasan batin dan panca indera, sehingga 

persepsi setiap orang berbeda.  

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kenyamanan 

dalam berjalan kaki, terdapat beberapa variabel, diantaranya keberadaan jalur 

pejalan kaki, keberadaan vegetasi peneduh, hambatan samping, saluran 

drainase, dan fasilitas pendukung jalur pejalan kaki. 

 

1.5.1.6.1 Keberadaan Jalur Pejalan Kaki 

Jalur pejalan kaki idealnya dibuat terpisah dan dengan dengan jalur 

kendaraan, sehingga jelas perbedaannya antara jalur pedestrian dengan 

jalur kendaraan. Batas fisik penanda jalur pejalan kaki dengan jalan raya 

ialah berupa perbedaan ketinggian antara keduanya serta adanya 

pembatas berupa besi pembatas sehingga kendaraan bermotor tidak dapat 

menjangkau ke area jalur pejalan kaki  (Direktorat Jendral Bina Marga, 

1999).  

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang juga menjadi 

pertimbangan dalam berjalan kaki. Adanya kemiringan lereng jalan yang 

menanjak tentunya akan membutuhkan tenaga dari pejalan kaki yang 

lebih kuat. Konsekuensinya kenyamanan dalam berjalan kaki pun akan 

terganggu. Berdasarkan beberapa penelitian, faktor kemiringan lereng 

yang menanjak memiliki peran yang sangat negatif (negative effect) 

dalam kenyamanan berjalan kak. Sebuah kota yang memiliki kemiringan 

lereng datar cenderung memiliki kuantitas pejalan kaki yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kota yang memiliki kemiringan lereng berbukit 

atau curam. Namun demikian bukan menutup kemungkinan terbentuk 

suatu ativitas berjalan kaki di kota dengan kemiringan lereng perbukitan. 
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1.5.1.6.2 Vegetasi Peneduh Jalur Pejalan Kaki 

Vegetasi peneduh pada jalur pejalan kaki merupakan hal yang 

berguna dalam menjaga suhu lingkungan di sekitar jalur pejalan kaki. 

Tingginya tutupan pohon di suatu jalur pejalan kaki merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kenyamanan pejalan kaki (Andriyani, 2012). 

Kondisi jalur pejalan kaki yang terlalu terik di siang hari menyebabkan 

ketidaknyamanan bagi pejalan kaki, sehingga adanya vegetasi peneduh 

menjadi aspek penting kenyamanan pejalan kaki (Muslihun, 2013).  

Adanya vegetasi peneduh baik alami maupun buatan, dapat 

meminimalisir panas matahari yang menyengat pada siang hari sehingga 

suhu berada pada kisaran nyaman dalam berjalan kaki. Pemilihan jalur 

pejalan kaki dengan keadaan suhu yang cukup sejukakan lebihdipilih 

oleh pejalan kaki, sementara itu yang memilih jalur pejalan kaki dengan 

keadaan relatif bersuhu panas akan lebih sedikit. Berdasarkan fakta 

tersebut, maka vegetasi peneduh jalur pejalan kaki cukup mempengaruhi 

dalam kenyamanan berjalan kaki.  

 

1.5.1.6.3 Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan didefinisikan yakni segala bentuk campur 

tangan makhluk hidup berakal (manusia) terhadap lahan guna mencukupi 

kebutuhan kehidupannya meliputi materil dan spiritual (Vink dalam 

Sitorus, 1998). Selanjutnya diterangkan bahwa penggunaan lahan 

dikategorikan menjadi penguunaan lahan pedesaan dan penggunaan 

lahan perkotaan. Adapun penggunaan lahan pedesaan diantaranya berupa 

pertanian, cagar alam, kehutanan, dan tempat rekreasi. Sementara itu, 

penggunaan lahan perkotaan berupa jalan raya, kompleks industri, dan 

pertambangan. Konteks yang dibahas mengenai penggunaan lahan yakni 

disepanjang ruas jalan daerah penelitian yang selanjutnya disebut sebagai 

hambatan jalur pejalan kaki. 

Ekstraksi data penggunaan lahan dilakukan dengan interpretasi 

citra Pleiades. Sistem klasifikasi yang digunakan yakni klasifikasi 
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menurut Sutanto (1986) tingkat II. Sistem klasifikasi ini dipilih karena 

dapat merepresentasikan penggunaan lahan yang ada di wilayah 

penelitian, yaitu perkotaan. Selain itu, sistem klasifikasi ini relevan 

dengan hambatan samping terkait dengan parameter yang digunakan. 

Klasifikasi tersebut dijabarkan pada tabel klasifikasi sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 Klasifikasi Penggunaan Lahan Menurut Sutanto 

No 
Tingkat Kerincian Klasifikasi 

Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV 

1 Daerah 

Kota 

Pemukiman Pola teratur Kepadatan rendah 

Kepadatan sedang 

Pola setengah teratur Kepadatan rendah 

Kepadatan sedang 

Kepadatan tinggi 

Pola tidak teratur Kepadatan rendah 

Kepadatan sedang 

Kepadatan tinggi 

Kepadatan sangat tinggi 

Perdagangan Pasar  

Pom bensin  

Pusat perbelanjaan Besar - Kecil 

Pertokoan  

Industri Pabrik/perusahaan  

Gudang  

Transportasi Jalan  

Stasiun/terminal Kereta api/Bis/Angkutan 

Jasa Kelembagaan Perkantoran/sekolah/kampus 

Non-Kelembagaan Hotel 

Rekreasi Kebun binatang  

Lapangan olahraga  

Stadion  

Gedung Pertunjukan  

Tempat 

ibadah 

Masjid  

Gereja  

Pertanian Sawah  

Tegalan  

Kebun campuran  
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No 
Tingkat Kerincian Klasifikasi 

Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV 

Hutan Hutan/taman wisata  

Lain-lain Kuburan Umum 

Lahan kosong  

Lahan sedang dibangun  

Sumber: Sutanto (1986) dengan modifikasi 

 

1.5.1.6.3.1 Hambatan Jalur Pejalan Kaki 

Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

merupakan halangan, rintangan. Adapun yang dimaksud hambatan 

pada jalur pejalan kaki berupa dampak terhadap pelaku pejalan kaki 

akibat kegiatan pada jalur pejalan kaki seperti aktivitas pedagang 

kaki lima (PKL), kegiatan seniman di jalur pejalan kaki yang 

memicu kerumunan, penggunakan jalur pejalan kaki sebagai area 

parkir atau pangkalan ojek maupun lainnya. Keberadaan hambatan 

jalur pejalan kaki ini akan mengakibatkan badan jalan yang dapat 

dipakai sebagai jalur pejalan kaki semakin sempit. Bahkan dalam 

beberapa kasus, jalur pejalan kaki yang memang memiliki posisi 

strategi untuk berjualan sebagian besar akan terganggu dan bahkan 

tertutupi oleh aktivitas hambatan jalur pejalan kaki. Selain dari segi 

keselamatan, hambatan lain juga muncul dari segi kejahatan dan 

agresi atau physical security (Moslow, 1969 dalam Frans, dkk, 

2016).  

Data World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 

22% korban kecelakaan lalu lintas adalah pejalan kaki 

(www.hijauku.com, 2017). Angka itu setara dengan 747 pedestrian 

tewas per hari dalam konteks global. Adapun di Indonesia, tepatnya 

di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2012, 9 (sembilan) orang 

meregang nyawa dan 4 (empat) orang luka berat akibat ke 13 (tiga 

belas) pejalan kaki tersebut diterjang mobil yang pengendaranya 

lepas kendali. Berbagai data dan peristiwa tersebut baiknya menjadi 

http://www.hijauku.com/
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pelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan kepentingan bagi 

pelaku pejalan kaki. 

Salah satu langkah untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan 

lalu lintas antara pejalan kaki dengan pengguna kendaraan yaitu 

dengan disediakannya fasilitas penyeberangan jalan yang memadai 

dan mudah dijangkau. Menurut Mashuri dan Ikbal (2011), jalur 

penyeberangan pejalan kaki dilihat dari letak bidangnya dapat 

dibedakan menjadi penyeberangan jalan sebidang dan 

penyeberangan jalan tidak sebidang. Jalur penyeberangan sebidang 

berupa zebra cross, zebra cross dengan lampu kedip dan pelican 

crossing. Sedangkan jalur penyeberangan tidak sebidang berupa 

jembatan dan terowongan. 

 

1.5.1.6.4 Saluran Drainase Jalur Pejalan Kaki 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, drainase yaitu 

pengatusan, penyaluran air, saluran air, penyaliran. Drainase berperan 

penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir. Suripin 

(2004) menyatakan 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 biasanya berupa saluran kiri-

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

Fungsi draninase menurut Kodoatie (2005) dalam Murtiningsih 

(2009) yaitu antara lain : 

1. Membebaskan suatu wilayah dari genangan air. 

2. Memperkecil resiko kesehatan lingkungan, karena aliran air lancar. 

3. Menghindari kelembaban di tanah pemukiman padat. 

4. Mengoptimmalkan tata guna lahan serta memperkecil kerusakan 

struktur tanah dan bangunan. 
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Berdasarkan beberapa fungsi tersebut menunjukkan bahwa adanya 

keterkaitan antara jalan dengan pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi 

apabila kondisi saluran drainase yang buruk maka minat masyarakat 

untuk melewati jalan tersebut menurun. Selain itu, kondisi saluran 

drainase yang bermasalah juga dapat menyebabkan suatu bencana seperti 

air tergenang bahkan banjir karena air hujan yang turun terhambat 

alirannya ataupun tidak dapat tertampung secara keseluruhan sehingga 

menyebar ke ruas jalan lainnya. Adapun keberadaan saluran drainase 

yang baik yakni bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan bagi 

pengguna jalan baik itu kendaraaan bermotor maupun pelaku pejalan 

kaki. 

 

1.5.1.6.5 Fasilitas Pendukung Jalur Pejalan Kaki 

Jalur pejalan kaki akan terasa lebih nyaman apabila dilengkapi 

beberapa fasilitas yang menunjang kenyamanannya. Jalur pejalan kaki di 

kawasan wisata biasanya dilengkapi dengan beberapa fasilitas, 

diantaranya : 

1. Bangku, sebagai tempat beristirahat atau untuk sekadar menikmati 

suasana di kawasan wisata. 

2. Tempat sampah, agar sampah yang dihasilkan oleh wisatawan tidak 

mengganggu jalur pejalan kaki, baik mengganggu secara estetika 

maupun mengganggu karena menimbulkan bau yang tidak sedap. 

3. Lampu penerangan, untuk menerangi jalur pejalan kaki di malam 

hari. 

4. Rambu lalu lintas, untuk memberi informasi kepada pejalan kaki. 

5. Halte, sebagai tempat bagi wisatawan yang menggunakan moda 

transportasi kendaraan umum sehingga lebih mudah menjangkau satu 

lokasi ke lokasi lainnya. 

 



18 
 

 
 

1.5.1.7 Peraturan Tentang Pejalan Kaki 

Pemerintah telah membuat peraturan tentang pejalan kaki yang dimuat 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu sebagai berikut : 

1. Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi setiap jalan yang digunakan untuk lalu 

lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas 

untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat. 

2. Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu 

lintas dan angkutan jalan meliputi tempat penyebrangan pejalan kaki. 

3. Pasal 93 yang berbunyi manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan 

untuk mengoptimalkan pengguna jaringan jalan dan gerakan lalu lintas 

dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan  

kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan 

pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. 

4. Pasal 106 ayat (2) yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan 

kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan 

kaki dan pesepeda. 

5. Pasal 116 yang berbunyi pengemudi harus memperlambat kendaraannya 

sesuai dengan rambu lalu lintas dan/atau jika melihat dan mengetahui ada 

pejalan kaki yang akan menyeberang. 

Hak dan kewajiban pejalan kaki juga dimuat dalam undang-undang 

tersebut, yakni dalam pasal 131 dan pasal 132 sebagai berikut: 

1. Pasal 131 yang berbunyi : 

(1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa 

trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. 

(2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat meyeberang 

jalan di tempat penyeberangan. 

(3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan 

memperhatikan keselamatan dirinya. 

2. Pasal 132 yang berbunyi : 
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(1) Pejalan kaki wajib: 

a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki 

atau jalan yang paling tepi; atau  

b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan. 

(2) Dalam hal tidak terdapat penyeberangan yang ditentukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib 

memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. 

(3) Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang 

jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain. 

Berdasarkan peraturan tentang pejalan kaki dalam berlalu lintas yang 

dimuat dalam undang-undang tersebut, sebagai pengguna jalan yang baik 

hendaknya mematuhi dan melaksanakan aturan yang berlaku, terlebih sebagai 

pejalan kaki memiliki prioritas keselamatan dan kenyamaan dibanding 

pengendara bermotor. Hal ini dapat meningkatkan keselamatan dan 

kenyamanan antar sesama pengguna jalan. 

 

1.5.1.8 Google Street View 

Fitur yang dirilis oleh Google pada tahun 2007 yakni berupa menu dalam 

Google Maps. Fitur ini dapat mengakses kenampakan 360o sekitar lokasi yang 

dipilih. Melalui teknologi ini memungkinkan untuk melakukan perolehan data 

yang diperlukan tanpa observasi secara langsung. Adapun manfaat Google 

Street View (www.herugan.com, 2019), antara lain :  

1. Menjadi media riset bagi turis  

2. Sebagai brosur digital perjalanan wisata 

3. Penunjang berbagai aktivitas dalam mencari informasi bisnis 

4. Menghemat waktu dalam memperoleh gambaran informasi suatu lokasi 

5. Petunjuk arah bagi pengunjung pada lokasi tertentu 

6. Sebagai gambaran nyata suatu lokasi yang akan dituju.  

 

http://www.herugan.com/
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1.5.1.9 Citra Pleiades 

Teknologi Penginderaan Jauh saat ini sangat pesat perkembanganya dan 

berperan banyak dalam bidang pemetaan karena andilnya dalam visualisasi 

permukaan bumi dari atas permukaan bumi. Perkembangan teknologinya telah 

menghasilkan manfaat yang sangat berguna untuk banyak bidang yang 

berkaitan dengan hal pemanfaatan bumi dan permukaannya. Teknologi 

penginderaan jauh menghasilkan produk yang sangat luar biasa dan dapat 

dimanfaatan hampir di berbagai bidang kajian, produk yang dimaksud yakni 

berupa citra satelit dengan resolusi spasial tinggi (CSRT) yang mampu 

menampilkan 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 

gambar secara digital. Citra satelit terbentuk dari banyak elemen gambar 

terkecil yang disebut dengan piksel. Piksel merupakan unit terkecil dari sebuah 

citra. Pada umumnya, piksel yang terdapat pada citra satelit berbentuk segi 

empat dan mewakili suatu area tertentu pada citra. Adapun ukuran piksel 

sebesar dengan resolusi spasial dari citra satelit itu sendiri.   

Citra Pleiades merupakan salah satu citra resolusi tinggi yang 

diluncurkan oleh Vandenburg Air Force California pada tanggal 6 September 

2008. Citra satelit ini menampakkan citra permukaan bumi dengan ketelitian 

dan akurasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan citra satelit resolusi tinggi 

lainnya. Pleiades secara stimulan melakukan perekaman pada saluran 

pankromatik dengan resolusi spasial 0,46 meter dan saluran multispektral 

dengan resolusi spasial 1,84 meter. Sedangkan kebijakan pemerintah AS, 

resolusi spasial yang diperkenankan untuk kepentingan komersial adalah 

resolusi 0,5 meter dan 2 meter.  

Satelit Pleiades digunakan untuk menyediakan data-data citra satelit di 

seluruh bajian penjuru dunia yang memperkuat layanan peta berbasis web 

melalui Google Earth maupun Google Maps. Adapun secara lengkap mengenai 

spesifikasi dari citra Pleiades ditampilkan pada Tabel 1.3.  
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Tabel 1.3 Spesifikasi Citra Pleiades 

Spesifikasi Citra Pleiades 

Mode Kamera Pankromatik dan multispektral (pansharpened) 

Resolusi Spasial 0,5 meter (Pankromatik) 

 2 meter (Multispektral) 

Resolusi Spektral Pankromatik : 480 – 830 nm 

 Biru : 430 – 550 nm 

 Hijau : 490 – 610 nm 

 Merah : 600 – 720 nm 

 NIR : 750 – 950 nm 

Ketinggian Perekaman 694 km 

Pencitraan Off-Nadir 47° / 10.15 am 

Tipe Orbit Sun-synchronous / 98 menit 

Lebar Sapuan 20 km 

Akurasi 3 meter tanpa GCP (CE 90) 

Lama Operasi Lebih dari 5 tahun 

Sudut Perekaman Dapat merekam dari semua arah 

Level Proses Primer dan Ortho 

Harga €. 10 per km2 untuk data arsip 

€. 17 per km2 untuk perekaman baru 

Sumber: Pustek Data-Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (2018) 

 

1.5.1.10 Sistem Informasi Geografis 

Menurut Aronoff (1989) dalam Agustin (2018), Sistem Informasi 

Geografis (SIG) ialah suatu sistem berbasis komputer yang memiliki 

kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi berupa pemasukan 

data, manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan kembali), manipulasi 

dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir (output). Hasil akhir 

(output) dalam SIG dapat dijadikan acuan dalam suatu pengambilan keputusan 

pada masalah yang berhubungan dengan geografi. Esri (1990) menyatakan 

bahwa sistem informasi geografis adalah kumpulan terorganisasi dari 

perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang 

dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, meremajakan, 
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memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang 

bereferensi geografis.  

Berdasarkan pengertian ahli dan berbagai sumber lain, maka dapat 

disimpulkan bahwa 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 

lunak dan perangkat keras berbasis spasial yang mampu menyimpan 

memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data 

bereferensi geografis.  

Dengan adanya beberapa kualifikasi tersebut, aplikasi SIG dapat 

menjawab beberapa pertanyaan berkenaan dengan (Budianto, 2010):  

1. Lokasi, menjawab mengenai hal menarik di lokasi tertentu (contoh: di 

lereng gunung, di desa A), kejadian apa yang berlangsung di lokasi 

tersebut (rawan banjir, ada deposit emas, curah hujannya tinggi, dan 

sebagainya).  

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.   

Analisis spasial, penyusunan data, dan permodelan spasial merupakan 

kajian yang dimiliki oleh Sistem Informasi Geografis. Pemodelan spasial dapat 

diurai menjadi dua istilah yang berbeda yakni model dan spasial. Model banyak 

didefinisikan, baik dari sudut pandang geografi maupun di luar dari sudut 

pandang geografi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, model adalah pola 
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untuk acuan dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Lain halnya dengan 

model, model spasial memiliki arti tersendiri.  

Longley (2001) memberikan suatu acuan bahwa suatu model spasial 

membutuhkan dua syarat, yaitu :  

1. Terdapat variasi dalam konteks ruang yang dimanipulasi oleh model 

tersebut.  

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

dirubah.  

Berdasarkan pemaparan diatas, model spasial merupakan model dari 

suatu data yang memiliki informasi spasial, dengan fokus utamanya ada 

informasi spasial tersebut. Secara umum pemodelan spasial berarti 

memodelkan suatu fenomena spasial. Pemodelan spasial dapat dilakukan 

dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG), baik secara analog 

ataupun digital (Longley, 2001). 

Ada dua metode permodelan spasial yang dilakukan melalui Sistem 

Informasi Geografi yaitu, metode pendekatan kualitatif dan metode 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. Sementara itu, pemodelan spasial metode kuantitatif dapat diterapkan 

dalam analisis SIG. Adapun pendekatan secara kuantitatif ini terbagi menjai 3 

metode, antara lain:  

1. Pendekatan kuantitatif binary 

2. Pendekatan kuantitatif berjenjang  

3. Pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang 

Metode pendekatan kuantitatif binarypada sistem algoritmanya 

menggunakan operasi logika “and”. Penggunaanalgoritma tersebut 

mengasumsikan bahwa pada pengharkatan parameter kelas, yang digunakan 

hanya 2 (dua) kelas saja, yakni nilai 1 (satu) berarti diterima dan nilai 0 (nol) 

berarti tidak diterima, hal tersebut dimaksudkan bahwa setiap parameter yang 
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digunakan dalam analisis SIG harus dinilai terlebih dahulu bahwa hal tersebut 

diterima atau tidak diterima pada suatu kelas parameter yang dituju pada 

tematik tertentu. 

Sementara itu, pemodelan spasial menggunakan pendekatan kuantitatif 

berjenjang mengasumsikan nilai yang sama untuk setiap variabel yang 

digunakan dalam analisisnya. Masing-masing variabel ini diberikan penilaian 

dengan harkat yang sama untuk analisisnya. Asumsi pada pendeketan ini ialah 

setiap variabel mempunyai pengaruh yang sama pada objek yang dianalisis.    

Pendekatan metode kuantitatif berjenjang tertimbang mengasumsikan 

nilai pengharkatan setiap parameter yang berpengaruh dan penambahan bobot 

untuk pemodelan akhir. Adapun bobot yang diberikan pada masing-masing 

variabel berbeda-beda, bergantung pada besar atau kecilnya pengaruh variabel 

tersebut pada tema analisis yang menjadi tujuan akhir. Metode ini 

mengedepankan bahwa setiap parameter memiliki penagruh yang berbeda 

terhadap tujuan objek yang dianalisis.  

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas 

mengenai kenyamanan pejalan kaki dengan berbagai aspek yang ditinjau, lokasi 

penelitian, metode penelitian serta hasil penelitian. 

Penelitian pertama oleh Mauliani  (2010) yang melakukan penelitian untuk 

mengetahui fungsi dan peran jalur pejalan kaki dengan membandingkan jalur 

pejalan kaki yang ada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta dengan Sembawang, 

Singapura. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengamatan 

langsung. Hasil dari penelitian ini yaitu pada jalur pejalan kaki di kawasan 

Cempaka Putih, tepatnya di jalan Cempaka Putih Tengah 27, jalur tersebut tidak 

hanya digunakan untuk pejalan kaki saja. Pada salah satu sisi, tidak hanya pejalan 

kaki saja yang mempergunakannya, namun juga dipergunakan oleh para pedagang 

kaki kima (PKL) dengan bangunan semi permanen. Lalu pada sisi lainnya, lebar 

jalurnya cenderung lebih sempit, serta digunakan oleh para PKL moveble dan 

pangkalan ojek dan atau taksi. Sedangkan di kawasan Sembawang, jalur tersebut 
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dipergunakan sebagaimana fungsinya, yaitu untuk pejalan kaki. Desain jalan yang 

dibuat 2 jalur dengan pembatas berupa area hijau dinilai lebih ramah terhadap 

pejalan kaki. 

Muchtar (2010) juga melalukan penelitian di kawasan Jakarta, tepatnya di 

jalan Kedoya Raya hingga jalan Arjuna Selatan untuk mengidentifikasi tingkat 

kenyamanan pejalan kaki di area tersebut. Peneliti menggunakan teknik kuisioner 

dengan jumlah responden keseluruhan sebanyak 100 pejalan kaki dari 2 zona 

pengambilan sampel, yaitu Zona A di jalan Kedoya Raya-Arjuna Utara dan Zona 

B di jalan Arjuna Utara-Arjuna Selatan. Untuk proses identifikasinya dengan 

menggunakan dua aspek, yaitu aspek fisik meliputi penempatan trotoar dan 

dimensinya, lapisan permukaan, kemiringan dan ramp tepi jalan, jembatan 

penyeberangan dan zebra cross, kelengkapan fasilitas trotoar, jalur taman, dan 

kebersihan, serta aspek non fisik meliputi fungsi trotoar, pejalan kaki, dan 

perawatan.  Hasilnya, dari 100 responden dari kedua zona, kondisi kenyamanan di 

Zona A sebesar 47% dan di Zona B sebesar 41%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat kenyamanan jalur pejalan kaki di jalan Kedoya Raya-Arjuna Selatan masih 

kurang baik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2012) dengan judul Pemetaan 

Greenways menggunakan Citra QuickBird di Kota Surakarta bertujuan untuk 

mengkaji kemampuan citra satelit QuickBird dalam proses ekstraksi informasi 

parameter-parameter greenways dan mengkaji greenways di Kota Surakarta. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interpretasi citra satelit dan 

survei lapangan langsung, yang kemudian dianalisis menggunakan kombinasi 

pendekatan biner dan pendekatan hirarki. Pengklasifikasian greenways terbagi 

menjadi greenways tipe I sampai IX dan tipe X yang bukan merupakan greenways. 

Greenways tipe I merupakan tipe ideal yang nyaman digunakan untuk pejalan kaki 

dan pengguna sepeda.Hasil dari penelitian ini yaitu pemetaan klasifikasi greenways 

di sebagian Kota Surakarta. 

Dalam penelitiannya tentang kenyamanan pejalan kaki terhadap pemanfaatan 

jalur pedestrian di Jl. Pahlawan Semarang, Muslihun (2013) menyebutkan beberapa 

rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatan kualitas pelayanan bagi 
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pejalan kaki agar jalur pejalan kaki lebih nyaman digunakan. Peneliti menggunakan 

metode deskriptif persentase dengan pengumpulan data secara survei lapangan 

langsung dan kuisioner. Dari 70 responden dengan berbagai karakteristik 

menghasilkan beberapa aspek kenyamanan diantaranya sirkulasi yang baik, 

keteduhan, kebersihan, keamanan jalur pedestrian bau-bauan tidak sedap dan 

lainnya. Sedangkan beberapa aspek ketidaknyamanan menurut responden 

diantaranya banyak pengamen, kurangnya sign penyeberang jalan, jalur pedestrian 

terlalu panas tidak ada halte khusus untk naik dan turun dan lainnya. Hasil dari 

penelitian tersebut yaitu untuk meningkatkan kenyamanan jalur pejalan pedestrian 

diperlukan penambahan area teduh agar meminimalisir panas disiang hari, 

penertiban pengamen, halte, sign atau rambu khusus menyeberang, tempat sampah, 

dan fasilitas pendukung keamanan lainnya. 

Trianingsih dan Hidayah (2014) menganalisis perilaku pejalan kaki terhadap 

penggunaan salah satu fasilitas untuk pejalan kaki di kawasan Malioboro, yaitu 

penyeberangan jalan. Beberapa aspek yang dianalisis meliputi keamanan dan 

keselamatan, kenyamanan serta kemudahan akses bagi pejalan kaki. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengam metode 

pengumpulan data melalui studi literatur pengamatan dan wawancara secara 

snowball sampling. Ada 2 macam fasilitas penyeberangan jalan yang ada di 

kawasan Malioboro, yaitu zebracross dan zebracross dengan pelican crossing 

(lampu pengatur lalu lintas). Ditinjau dari aspek keamanan dan keselamatan, 

eksistensi fasilitas penyeberangan jalan sangat krusial, namun kesadaran pejalan 

kaki untuk menggunakan fasilitas tersebut masih minim. ditinjau dari aspek 

kenyamanan, zebracross dengan pelican crossing dinilai lebih nyaman daripada 

zebracross. Sedangkan ditinjau dari aspek kemudahan akses, pejalan kaki 

menyatakan masih sulit untuk penyeberangan jalan yang ada saat ini, namun 

keberadaannya cukup membantu untuk menuju tempat penyeberangan. Secara 

keseluruhan, adanya fasilitas penyeberangan jalan cukup membantu pejalan kaki, 

namum penggunaannya masih belum maksimal. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang diuraikan tersebut, terdapat beberapa 

persamaan dan perbedaan. Persamaan yang dapat diamati yaitu terhadap faktor-
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faktor yang mempengaruhi kenyamanan pejalan kaki di suatu kawasan, sedangkan 

perbedaan yang dapat diamati yaitu meliputi lokasi penelitian, metode penelitian, 

serta hasil penelitian yang diperoleh. Ringkasan dari beberapa uraian penelitian di 

atas yang dijadikan penulis sebagai referensi disajikan dalam tabel penelitian 

sebelumnya. 
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Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya 

No Nama Penulis 
Penelitian 

Tahun Lokasi Judul Metode Hasil 

1 Lily Mauliani 2010 Jakarta dan 

Singapura 

Fungsi dan Peran Jalur 

Pedestrian bagi Pejalan Kaki 

Pengamatan  Kajian tentang perbedaan fungsi 

dan peran jalur pejalan kaki antara 

kawasan Cempaka Putih, Jakarta 

dengan kawasan Sembawang, 

Singapura. 

2 Chaerul 

Muchtar 

2010 Jakarta Identifikasi Tingkat 

Kenyamanan Pejalan Kaki 

Studi Kasus Jalan Kedoya 

Raya–Arjuna Selatan 

Perbandingan 

kondisi eksisting 

dengan standar dan 

penilaian 

Analisis tentang aspek-aspek yang 

mempengaruhi tingkat kenyamanan 

pejalan kaki yang meliputi aspek 

fisik dan aspek non fisik. 

3 Erika Puspa 

Andriyani 

2012 Surakarta Pemetaan Greenways 

menggunakan Citra QuickBird 

di Kota Surakarta 

Kombinasi 

pendekatan biner 

dan pendekatan 

hirarki  

Pembuatan peta klasifikasi 

greenways di sebagian Kota 

Surakarta. 

4 Muhammad 

Maslihun 

2013 Semarang Studi tentang Kenyamanan 

Pejalan Kaki terhadap 

Pemafaatan Jalur Pedestrian di 

Jalan Protokol Kota Semarang 

(Studi Kasus Jl. Pahlawan 

Semarang) 

Deskriptif 

presentase 

Kajian tentang fakor-faktor yang 

menunjang kenyamanan pejalan 

kaki. 

5 • Lilis 

Trianingsih 

• Retna 

Hidayah 

2014 Yogyakarta Analisis Perilaku Pejalan Kaki 

Pada Penggunaan Fasilitas 

Penyeberangan di Sepanjang 

Jalan Kawasan Malioboro 

Yogyakarta 

Kualitatif deskriptif Analisis tentang keberadaan 

fasilitas penyeberangan jalan bagi 

pejalan kaki di kawasan Malioboro. 

6 Muhammad 

Putra Abdul 

Aziz 

2019 Surakarta Tingkat Kenyamanan Jalur 

Pejalan Kaki Di Jalan Slamet 

Riyadi Surakarta 

Observasi secara 

tidak langsung dan 

langsung 

Peta tingkat kenyamanan jalur 

pejalan kaki di jalan Slamet Riyadi 

Surakarta. 

Sumber : Telaah Pustaka 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Efek domino dari berkembangnya moda transportasi, mayoritas masyarakat 

Indonesia kini cenderung memilih transportasi yang praktis, cepat, dan efisien. 

Adapun transportasi tersebutialah berbagai kendaraan bermotor yang 

mengeluarkan polutan. Dampak bagi lingkungan dari gas yang dihasilkan oleh 

kendaraan bermotorberupapolusi udara sehingga menjadi kotor dan juga polusi 

suara berupa suara yang bising di sekitar jalan yang dilalui. 

Upaya penggunaan moda transportasi lain yang tidak mengeluarkan gas 

seperti sepeda ataupun dengan berjalan kaki dapat meminimalisir permasalahan 

tersebut.Adapun konteks yang dibahas dalam hal ini adalah berjalan kaki. 

Faktanya, pelaku pejalan kaki kurang diminati oleh masyarakat pada umumnya. 

Salah satu faktornya ialah dalam berjalan kaki membutuhkan tenaga serta waktu 

yang lama untuk menuju ke tempat yang dituju, disisi lain kepadatan lalu lintas 

yang tinggi juga keberadaanoknumpedagang yang menempati sebagian besar 

bagian jalur pejalan kaki juga menjadikan rasa nyaman dalam berjalan kaki 

berkurang.   

Penilaian mengenai tingkat kenyamanan seseorang dalam berjalan kaki dapat 

ditentukan oleh beberapa faktor antara lain adanya jalur pejalan kaki di sepanjang 

sisiruas jalan termasuk kemiringan lereng yang datar, adanya vegetasi peneduh agar 

terlindungi dari paparan sinar matahari, tidak ada hambatan di sekitar jalur pejalan 

kaki, tempat pembuangan sampah, lampu penerangan, jalur penyebrangn serta 

saluran drainase yang baik atau tidak ada lubang jalan di sepanjang jalur pejalan 

kaki. Faktor-faktor tersebut tentunya memerlukan penataan dan pemeliharaan jalur 

pejalan kaki di sepanjang sisi jalan berdasarkan kesesuaian lokasi agar masyarakat 

tergerak untuk melakukan aktivitas dengan berjalan kaki khususnya oleh 

pemerintah.  

Keberadaan pedagang ataupunaktivitas selain pelaku pejalan kaki yang 

memakan bagian dari jalur pejalan kaki merupakan salah satu parameter yang 

berpengaruh terhadap kenyamanan dalam berjalan kaki. Hal tersebut merupakan 

salah satu parameter yang dapat mengurangi kenyamanan ataupun mengganggu 

aktivitas seseorang dalam aktivitas pejalan kaki. Selain mengurangi tingkat 
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kenyamanan dalam berjalan kaki,parameter tersebutjuga berdampak pada waktu 

tempuh pejalan kaki untuk menuju ke suatu tempat tujuan. Dengan berbagai kondisi 

tersebut, masyarakat cenderung menilai moda transportasi jenis lainnya lebih cocok 

digunakan untuk menuju ke tempat tujuan. Dengan kata lain, mayoritas masyarakat 

secara perlahankurang meminati berjalan kaki untuk melakukan berbagai aktivitas 

yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki.  

Kemiringan lereng jalan pun menjadi salah satu faktor seseorang melakukan 

aktivitas berjalan kaki, hal ini disebabkan karena apabila jalan memiliki kemiringan 

lereng yang cenderung curam maka tenaga yang dibutuhkan oleh pejalan kaki lebih 

besar dibandingkan dengan jalan dengan kemiringan lereng datar. Selain itu, 

biasanya orang yang gemar melakukan aktivitas dengan berjalan kaki lebih banyak 

memilih rute jalan yang bekemiringan lereng relatif datar.  

Eksistensi vegetasi peneduh di sepanjang ruas jalan berupa hal lain yang 

mempengaruhi tingkat kenyamanan seseorang dalam berjalan kaki. Adanya 

vegetasi akan memberikan dampak sejuk dan asri sehingga pengguna jalur pejalan 

kaki akan merasa sejuk dan terhindar dari terik matahari, sedangkan apabila di 

sepanjang ruas jalan tidak ada vegetasi maka akan menimbulkan rasa lelah dan 

tidak nyaman bagi pelaku pejalan kaki. 

Hambatan jalur pejalan kaki meliputi berbagai macam aktivitas pada jalur 

pejalan kaki maupun sepanjang ruas jalan. Adapun penggunaan lahan yang menjadi 

pusat keramaian seperti pertokoandan sebagainya ditambah dengan penggunaan 

jalur pejalan kaki oleh oknum pedagang dan seniman tersebut menjadikan kondisi 

di sepanjang jalur pejalan kaki semakin padat sehingga keberadaan oknum 

pedagang dan seniman sangat mengganggu pengguna jalur pejalan kaki. Adapun 

sebaliknya, ketidakberadaan penggunaan lahan berupa oknum pedagang dan 

seniman pada jalur pejalan kaki, kondisi jalan akan lebih teratur sehingga 

menimbulkan rasa nyaman bagi pejalan kaki.  

Sementara itu, saluran drainase di setiap ruas jalan ada yang dalam kondisi 

baik dan buruk. Keberadaan dan kondisi lubang saluran drainasepada jalur pejalan 

kakiakan berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan berjalan kaki. Kondisi ini 

sangat berpengaruh terhadap pengguna jalan, dalam hal inikhususnya pejalan kaki.   
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Keberadaan berbagai fasilitas untuk pejalan kaki sama pentingnya seperti 

halnya dengan keberadaan marka jalan. Fasilitias untuk jalur pejalan kaki biasanya 

menjadi faktor yang paling mempengaruhi untuk menarik minat masyarakat 

melakukan aktivitas dengan berjalan kaki, serta rasa aman dalam aktivitas berjalan 

kaki akan tercipta sehingga selanjutnya timbul kenyamanan. Fasilitas pejalan kaki 

seperti jembatan penyebrangan itu perlu ada untuk pejalan kaki melintasi jalan raya 

dengan aman dan nyaman demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti 

kecelakaan lalu lintas.  

Parameter hambatan sampingmasih perlu dilakukan proses survei karena 

dengan melakukan proses survei akan meningkatkan kualitas datanya. Sementara 

parameter yang perolehan datanya dari survei lapangan, tidak perlu dilakukan 

proses validasi. Parameter tutupan vegetasi dan kemiringan lereng tidak dilakukan 

proses validasi data karena kedua parameter ini dianggap telah sesuai dengan 

kriteria kenyamanan jalur pejalan kaki di Jalan Slamet Riyadi Surakarta. 

Data yang telah dilakukan validasi yakni survei lapangan selanjutnya dapat 

dinilai sesuai klasifikasi yang telah didapatkan melalui proses studi pustaka 

sebelumnya. Tingkat kenyamanan jalur pejalan kaki merupakan hasil akhir setelah 

melalui proses analisis yang dilakukan dengan bantuan Sistem Informasi Geografis 

secara kuantitatif berjenjang. Dengan proses penggunaan metode tersebut 

kemudian dapat diketahui jalur pejalan kaki mana yang nyaman maupun tidak 

nyaman digunakan untuk aktivitas pejalan kaki di daerah kajian penelitian yakni di 

Jalan Slamet Riyadi. Adapun melalui kerangka penelitian pada Gambar 3  secara 

kasar digambarkan alur penelitian yang dilakukan sebagai berikut. 
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Gambar 1.3 Diagram Kerangka Pemikiran 

 

1.7 Batasan Operasional 

Hambatan Jalur Pejalan Kaki, merupakan dampak terhadap pelaku pejalan kaki 

akibat kegiatan di jalur  pejalan kaki, aktivitas oknum pedagang, dan lainnya 

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

memiliki arah tertentu.  

Jalur Pejalan Kaki, merupakan jalur yang disiapkan khusus untuk pengguna 

pejalan kaki berupa jalur yang terpisah dengan batas fisik yang jelas terhadap jalur 

utama 
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Kenyamanan Berjalan Kaki, merupakan suatu keadaan dimana seseorang merasa 

nyaman, aman dalam melakukan aktivitas berjalan kaki dan bebas dari gangguan 

ataupun hambatan.  

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). 

Pejalan Kaki, merupakan masyaarakat yang melakukan berbagai aktivitas dengan 

tidak menggunakan kendaraan bermotor dengan tujuan rekreasi, berbelanja, dan 

lain-lain. 

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

jalur pejalan kaki.  

 

 

  


