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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi merupakan perpindahan dari suatu tempat menuju tempat 

lainnya yang terpisah secara geografis, baik itu barang ataupun penumpang 

menggunakan alat pengangkutan. Alat pengangkutan atau transportasi telah 

mengalami perkembangan, pada zaman dahulu alat pengangkutan atau 

transportasi memanfaatkan tenaga manusia (sepeda), hewan (kuda, sapi, dll) dan 

tenaga alami contohnya prahu layar (dengan memanfaatkan angin). Namun 

seiring berkembangnya ilmu pengetahuan menciptakan alat transportasi yang 

menggunakan alat penggerak berupa mesin. Aktivitas yang memanfaatkan alat 

transportasi sepeda sebagai sarana berpindah tempat disebut dengan bersepeda. 

Sepeda tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga selain manfaat kesehatan 

bersepeda juga bermanfaat untuk lingkungan, dengan bersepeda dapat 

mengurangi polusi udara terutama di wilayah perkotaan. 

Pertambahan penduduk menyebabkan jumlah lalu lintas juga meningkat. 

Hal ini mengakibatkan sistem lalu lintas mendekati jenuh, sehingga 

bertambahnya jumlah lalu lintas berpengaruh besar terhadap kemacetan lalu 

lintas, yang berarti pemborosan besar dari penggunaan energi dan ruang, serta 

timbulnya masalah pencemaran udara akibat gas buang kendaraan yang semakin 

besar jumlahnya. Berbagai upaya dilakukan untuk memecahkan masalah 

tersebut, salah satunya adalah pemilihan sepeda sebagai transportasi untuk 

mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ketika kota-kota besar di 

Indonesia tidak berhasil mengurangi kemacetan lalu lintas dengan menggunakan 

solusi "modern", kota-kota besar di negara maju justru berhasil mengurangi 

tingkat kemacetan lalu lintas dengan cara sederhana, yakni kembali kepada 

sepeda (Wahyudi dalam ravina, 2009).  

Kota Surakarta merupakan kota yang tergolong kota menengah yang terus 

berkembang. Dengan luas 44,02 km2 Kota Surakarta ditinggali oleh 522.364 

atau dengan kepadatan sebesar 11.866,51 jiwa/km2 (BPS, 2021). Tingginya 
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jumlah penduduk yang ada di Kota Surakarta tentu berdampak pada tingginya 

mobilitas masyarakat, artinya ruang gerak di Kota Surakarta juga semakin 

sempit dan bisa timbul kemacetan. Terkait dengan perkembangan pertumbuhan 

kendaraan bermotor, Kota Surakarta memiliki jumlah kendaraan bermotor yang 

fantastis, mengutip data dari UP3AD/Samsat Kota Surakarta, per November 

2013 tercatat  439.417 unit kendaraan bermotor yang dimiliki warga kota 

Surakarta (UP3AD/Samsat Kota Surakarta, 2013).  

Pemerintah Kota Surakarta saat ini sudah berupaya menerapkan beberapa 

alternatif untuk mengatasi kemacetan, salah satunya yaitu dengan ditetapkannya 

Kota Surakarta sebagai Kota Nyaman Bersepeda. Pengembangan kota nyaman 

bersepeda mensyaratkan terpenuhinya kondisi kenyamanan bagi para pesepeda 

di jalan, yaitu meliputi keamanan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Tahun 2020 lalu Pemerintah Kota Surakarta telah menyelesaikan 

revitalisasi jalur sepeda di ruas-ruas jalan, salah satunya di ruas Jalan Slamet 

Riyadi dengan perbaikan jalur yang rusak, membuat marka jalan khusus sepeda 

dan penambahan fasilitas sepeda lainnya seperti rak sepeda. Jalan Slamet Riyadi 

adalah jalan yang memiliki klasifikasi fungsi sebagai jalan arteri utama Kota 

Surakarta dan merupakan jalan yang sangat aktif, Pusat bisnis kota Surakarta 

terletak di sepanjang jalan Slamet Riyadi. Beberapa bank, hotel, pusat 

perbelanjaan, restoran internasional, hingga tujuan wisata dan hiburan terletak 

di sepanjang jalan protokol ini, sehingga pada jam-jam tertentu terjadi puncak 

kepadatan lalu lintas. Dengan revitalisasi jalur sepeda tersebut masyarakat Kota 

Surakarta diharapkan dapat memanfaatkan jalur sepeda tersebut sebagai sarana 

untuk berlalu lalang menggunakan alat transportasi sepeda di dalam kota saat 

beraktivitas seperti berangkat maupun pulang bekerja serta aktivitas lainnya. 

Namun, nampaknya minat masyarakat untuk menggunakan sepeda dalam 

beraktivitas masih rendah, oleh karena itu pemerintah Kota Surakarta gencar 

menghimbau masyarakat untuk menggunakan sepeda dalam baraktivitas. Selain 

itu, kompleksitas di lapangan berdampak terhadap menurunnya tingkat 

kenyamanan dalam bersepeda, seperti alih fungsi jalur menjadi tempat parkir 

dan tempat pedagang kaki lima. 
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Gambar 1.1 Jalur Sepeda Ruas Jalan Slamet Riyadi 

Teknologi penginderaan jauh mengalami perkembangan yang pesat dan 

semakin banyak kelebihan yang dimilikinya, mendorong orang menggunakan 

teknik ini untuk berbagai studi, termasuk diantaranya untuk pengaplikasian 

penginderaan jauh untuk transportasi kota. Penginderaan jauh (remote sensing) 

adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah, 

atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa 

kontak langsung dengan obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand 

dan Keifer, 1990). Sedangkan Sutanto (1986) mengatakan penafsiran citra 

penginderaan jauh berupa pengenalan obyek dan elemen yang tergambar pada 

citra penginderaan jauh serta penyajiaanya ke dalam bentuk peta tematik. 

Konsep dasar penginderaan jauh terdiri atas beberapa elemen atau komponen 

yang meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan obyek 

dipermukaan bumi, sensor, sistem pengolahan data, dan berbagai penggunaan 

data. Integrasi teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk yang 

potensial dalam analisis dan penyusunan arahan berbagai macam sektor.  

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, citra 

satellite resolusi tinggi (CSRT) mulai marak digunakan sebagai komponen data 

penginderaan jauh. Citra GeoEye merupakan citra beresolusi tinggi yang 

memiliki resolusi spasial 0,41 m (pankromatik) dan 1,65 meter (multispektral). 

Resolusi spasial adalah ukuran objek terkecil yang masih dapat 
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disajikan/dibedakan dan dikenali pada citra. Resolusi spasial mencerminkan 

seberapa rinci suatu sensor yang dipasang pada satelit dapat merekam suatu 

objek di permukaan bumi secara terpisah. Semakin besar nilai resolusi spasial 

yang dimiliki oleh suatu citra satelit, maka informasi objek yang ditampilkan 

akan terlihat semakin rinci. Kerincian informasi atas suatu objek yang 

divisualisasikan pada citra akan memudahkan operator dalam melakukan proses 

identifikasi suatu objek secara detail.  

Sistem informasi geografi merupakan suatu sistem informasi yang 

berbasis komputer, dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang 

memiliki informasi spasial (keruangan). Sistem ini mengecek, memanipulasi, 

menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada 

kondisi bumi. Kemampuan inilah yang membedakan sistem informasi geografi 

(SIG) dengan sistem informasi lainya yang membuatnya menjadi berguna 

berbagai kalangan. (Eko Budiyanto, 2002: 2). Penggunaan   SIG   dalam   

penelitian   ini   digunakan   untuk   menganalisis  beberapa  parameter  yang  

berpengaruh  dalam  tingkat  kenyamanan  jalur sepeda,  serta  membantu  dalam  

memvisualisasikan  dalam  bentuk  peta  dan  menghasilkan output peta tingkat 

kenyamanan jalur sepeda di ruas Jln Slamet Riyadi - Jl Kolonel Sutarto Kota 

Surakarta. 

Evaluasi tingkat kenyamanan jalur sepeda di Jalan Slamet Riyadi - Jl 

Kolonel Sutarto dilakukan dengan memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi 

(CSRT) dengan liputan objek yang cukup detil, yaitu citra GeoEye. Pemanfaatan 

citra GeoEye sebagai sumber perolehan data untuk menilai tingkat kenyamanan 

jalur sepeda 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 

geografis agar proses penyelesaian dapat lebih cepat. Integrasi antara citra 

GeoEye dan sistem informasi geografis dimanfaatkan untuk melakukan analisis 

data dan penyajian data hasil analisis. Hasil dari integrasi citra GeoEye dengan 
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sistem informasi geografis dalam penelitian ini adalah peta tingkat kenyamanan 

jalur sepeda. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat 

Kenyamanan Jalur Sepeda Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Jl 

Slamet Riyadi - Jl Kolonel Sutarto Kota Surakarta Tahun 2021”. Penelitian ini 

bermanfaat agar jalur sepeda yang sudah ada dapat diketahui tingkat 

kenyamanannya serta menjadi referensi ilmiah bagi peneliti lain dan instansi 

terkait dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kenyamanan jalur 

sepeda sehingga menarik perhatian masyarakat umum untuk melakukan 

aktivitas menggunakan sepeda. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi keberadaan fasilitas pendukung jalur sepeda di ruas jalan 

Jl Slamet Riyadi - Jl Kolonel Sutarto Kota Surakarta? 

2. Bagaimana agihan parameter yang mempengaruhi tingkat kenyamanan jalur 

sepeda di sepanjang ruas Jl Slamet Riyadi - Jl Kolonel Sutarto Kota 

Surakarta? 

3. Bagaimana tingkat kenyamanan jalur sepeda di Jl Slamet Riyadi - Jl Kolonel 

Sutarto Kota Surakarta? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1 Mengevaluasi bagaimana keberadaan fasilitas pendukung jalur sepeda di ruas 

jalan Jl Slamet Riyadi - Jl Kolonel Sutarto Kota Surakarta. 

2 Mengetahui agihan parameter yang mempengaruhi tingkat kenyamanan jalur 

sepeda di sepanjang ruas Jl Slamet Riyadi - Jl Kolonel Sutarto Kota Surakarta. 

3 Menganalisis tingkat kenyamanan jalur sepeda di Jl Slamet Riyadi - Jl 

Kolonel Sutarto Kota Surakarta. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: 

1. Bagi penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis dapat mengetahui tingkat 

kenyamanan jalur sepeda di Jln Slamet Riyadi - Jl Kolonel Sutarto Kota 

Surakarta. Selain itu penelitian ini juga digunakan untuk penulis guna 

memenuhi syarat kelulusan S1 Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Bagi Pembaca 

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah bahan bacaan untuk 

menambah wawasan, serta dapat digunakan sebagai referensi penelitian 

serupa. 

3. Bagi pemerintah 

Bagi Pemerintah Kota Surakarta dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam pengembangan jalur 

sepeda di Jln Slamet Riyadi - Jl Kolonel Sutanto Kota Surakarta. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini akan menjabarkan tentang teori yang sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan. Pustaka terkait antara lain mengenai transportasi, 

lajur sepeda, kenyamanan, dan variabel penelitian. 

Transportasi 

Transportasi berasal dari kata latin yaitu transportare, dimana Trans 

berarti seberang/ lokasi/ tempat lain sedangkan Portare memiliki arti 

mengangkut atau membawa. Terdapat beberapa pengertian transportasi 

menurut para ahli, yaitu:  

1. Munawar (2005: 1), transportasi adalah kegiatan pemindahan 

penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. 
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2. Kamaluddin (2003: 13), transportasi dapat diartikan sebagai suatu 

proses kegiatan yang mengangkut atau membawa sesuatu dari 

suatu tempat ke tempat lainnya.  

3. Simbolon (2003: 1), transportasi adalah suatu proses pemindahan 

manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan suatu alat bantu kendaaraan. 

4. Miro (2005: 4), transportasi adalah proses pindah, gerak, 

mengangkut dan mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke 

tempat lain, dimana objek menjadi lebih bermanfaat dan hal ini 

tidak terlepas dari alat pendukung. 

Jadi, transportasi adalah sebuah proses kegiatan yang membawa 

sesuatu (penumpang maupun barang) dan adanya pergerakan yang 

memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 

kendaraan yang didasarkan pada tujuan tertentu. 

Penggolongan moda transportasi didasarkan pada empat unsur 

transportasi berikut (Kamaluddin, 2003: 17-18), yaitu:  

1. Jalan 

Jalan merupakan kebutuhan yang paling penting dalam 

transportasi. Tanpa adanya jalan tidak mungkin tersedia jasa 

transportasi bagi pemakainya. Jalan ditujukan dan disediakan 

sebagai dasar alat angkutan untuk bergerak dari suatu tempat asal 

ke tempat tujuan. Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan kereta 

api, jalan air dan jalan udara.  

2. Alat Angkutan 

Perkembangan dan kemajuan jalan atau alat angkutan 

merupakan dua unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya. 

Alat angkutan dapat digolongkan dalam angkutan jalan darat, 

angkutan jalan air dan angkutan udara.  

3. Tenaga Penggerak 

Tenaga penggerak yang dimaksudkan adalah tenaga atau 

energi yang dipergunakan untuk menarik, mendorong atau 
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menggerakkan alat angkutan, seperti tenaga manusia, binatang, 

tenaga uap, batu bara, BBM, tenaga diesel, tenaga listrik, tenaga 

atom dan tenaga nuklir. Penggunaan tenaga penggerak 

berkembang sesuai kemajuan dan pemakaian teknologi di daerah 

bersangkutan.  

4. Tempat Pemberhentian 

Tempat pemberhentian dapat berupa terminal, stasiun, 

pelabuhan, bandara yaitu tempat dimana suatu perjalanan 

transportasi dimulai maupun berhenti/berakhir sebagai tempat 

tujuannya. 

Berdasarkan unsur-unsur transportasi maka dapat dibedakan 

beberapa moda transportasi sebagai berikut (Kamaluddin, 2003: 18-19): 

1. Transportasi Darat (Land Transport) 

Transportasi darat ini terdiri atas transportasi jalan raya 

(road transport) dan transportasi jalan rel (rail transport). 

2. Transportasi Air (Water Transport) 

Transportasi melalui air terdiri dari transportasi air di 

pedalaman (inland transport) dan transportasi laut (ocean 

transport). 

3. Transportasi Udara (Air Transport) 

Transportasi udara merupakan alat angkutan yang mutakhir 

dan tercepat. Transportasi udara ini menggunakan pesawat udara 

(dengan segala jenisnya) sebagai alat transportasi dan udara atau 

ruang angkasa sebagai jalannya. 

Moda Transportasi Sepeda 

Perkembangan dunia transportasi sepeda di dunia ini sangat pesat 

sepeda adalah mencakup transportasi darat. Sebelum ada transportasi 

mobil, sepeda motor dan lain-lain. Sepeda telah digunakan sebagai alat 

transportasi, meskipun sepeda motor atau mobil berkembang pesat. 

Menurut polygon sweet nice on clinic, alat transportasi seperti sepeda 
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memiliki banyak manfaat yang dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi 

lingkungan/ energy dan kesehatan. 

1) Manfaaat lingkungan/ energi 

Kendaraan bermotor menimbulkan polusi udara dalam jumlah 

yang besar. Menurut EPA, di Amerika Serikat, transportasi 

menyumbang hampir 80% karbon monoksida dan 55% emisi nitrogen 

oksida. Tidak mengerankan jika banyak daerah di kota metropolitan 

tidak memenuhi standar udara yang bersih. Meskipun kendaraan 

pribadi yang ada sekarang mengeluarkan gas emisi yang lebih sedikit 

namun apabila jumlah penggunanya terus bertambah, kualitas udara 

secara keseluruhan juga akan menurun secara drastis. Beralih dari 

kendaraan bermotor ke sepeda merupakan cara paling mudah dan 

langsung mengurangi emisi gas buang dari sektor transportasi serta 

mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang merupakan sumber 

energi tak terbarukan 

2) Manfaat kualitas hidup 

Kualitas hidup saat ini merupakan sebuah konsep penting yang 

dijadikan sebagai salah satu kriteria untuk mengevaluasi intervensi 

pelayanan kesehatan. Menurut World Health Organization (WHO) 

kualitas hidup adalah persepsi individual tentang kesehatan fisik, status 

psikologis, derajat kemandirian, hubungan sosial, keyakinan pribadi, 

dan hubungan yang istimewa dari seseorang di masyarakat. 

Hidup di kota-kota kosmopolitan menghadapi resiko berbagai 

penyakit, dan ancaman paling besar penyakit jantung. Ini diakibatkan 

kurangnya aktifitas fisik. Sekarang di berbagai negara, masyarakat mulai 

beralih dari bermobil menjadi berjalan kaki atau bersepeda ke kantor 

meningkatkan kualitas hidup, simpul sebuah penelitian. Para komuter yang 

aktif secara fisik merasa lebih mampu berkonsentrasi dan kurang tegang 

dibandingkan dengan ketika berulang-alik mengendarai mobil, para 

peneliti University of East Anglia (UEA) Inggris menyimpulkan. 

Lajur Sepeda 
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Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

Pm 59 Tahun 2020, lajur sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, 

dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati 

satu sepeda, selain sepeda motor. 

Jalur sepeda diberi cat khusus berwarna hijau dengan dilengkapi 

gambar sepeda dan sejumlah rambu khusus lainnya.  Pengamanan lajur 

sepeda ini dilakukan untuk mensterilkan dari kendaraan lainnya, agar 

pesepeda dapat memanfaatkan lajur tersebut secara maksimal dan tentunya 

aman serta nyaman dalam bersepeda. Menurut standar perencanaan 

geometric jalan untuk perkotaan tahun 1992, kriteria lebar minimum lajur 

sepeda dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Lebar minimum lajur sepeda yaitu 2,0 meter 

2. Lebar minimum lajur sepeda dan pejalan kaki yaitu 3,5 meter 

untuk jalan tipe II kelas I  dan II, serta 2,50 meter untuk tipe II 

dan kelas III. 

3. Lebar minimum lajur sepeda dan pejalan kaki boleh dikurangi 

sebesar 0,5 meter, bila volume lalu lintas tidak terlalu nesar atau 

di sepanjang jembatan yang cukup panjang (lebih dari 50 meter). 

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

mendatar atau jalur sepeda dengan lalu lintas1.0 meter 

Lajur sepeda merupakan elemen penting dalam perancangan kota 

karena berperan sebagai system penghubung dan sistem pendukung 

vitalitas ruang-ruang kota. Fungsi jalur sepeda pada daerah perkotaan 

adalah: 

- Sebagai fasilitas penggerak bagi para pengguna sepeda 

- Sebagai media interaksi sosial 

- Sebagai unsur pendukung, keindahan dan kenyamanan kota 

Aktivitas bersepeda bukan hanya kegiatan berpindah semata, namun 

selalu terkait dengan aspek laten yang beragam. Appleyard (1981) 

mengungkapkan tentang aktifitas yang terjadi di jalan, bahwa jalan adalah 
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pusat sosial suatu kota dimana masyarakat berkumpul, tetapi juga 

sekaligus merupakan saluran pencapaian dan sirkulasi. 

Kenyamanan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nyaman adalah segar; 

sehat, sedangkan kenyamanan adalah keadaan nyaman; kesegaran; 

kesejukan. Kolcab (2009) menjelaskan bahwa kenyamanan sebagai suatu 

keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat 

individual dan holistik.  

Kenyamanan dan perasaan nyaman adalah penilaian komprehensif 

seseorang terhadap lingkungan, suara, cahaya, bau, suhu dan lain-lain, 

rangsangan ditangkap lalu diolah oleh otak. Kemudian otak akan 

memberikan penilaian apakah kondisi tersebut nyaman atau tidak. 

Sanders dan McCormick (1993) menggambarkan konsep 

kenyamanan bahwa kenyamanan merupakan suatu kondisi perasaan dan 

sangat tergantung pada orang yang mengalami situasi tersebut.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kenyamanan 

merupakan suatu kondisi perasaan dari tidak nyaman hingga paling 

nyaman yang dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik biologis maupun faktor 

perangsang non fisik biologis seperti suhu, cahaya, bau, suara dan lain-

lain. Penilaian kenyamanan tersebut berdasarkan persepsi masing-masing 

individu, suatu hal yang dimana nyaman pada satu individu belum tentu 

nyaman juga untuk individu lainnya. 

Menurut Kolcaba (2003) aspek kenyamanan terdiri dari: 

a. Kenyamanan fisik berkenaan dengan sensasi tubuh yang dirasakan 

oleh individu itu sendiri 

b. Kenyamanan psikospiritual berkenaan dengan kesadaran internal 

diri yang meliputi konsep diri, harga dirim makna kehidupan, 

seksualitas hingga hubungan yang sangat dekat dan lebih tinggi. 

c. Kenyamanan lingkungan berkenaan dengan lingkungan, kondisi 

dan pengaruh dari luar kepada manusia seperti temperature, warna, 

suhu, pencahanyaan, suara, dll. 
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d. Kenyamanan sosial kulturan berkenaan dengan hubungan 

interpersonal keluarga, dan sosial atau masyarakat (keuangan, 

perawatan kesehatan individu, kegiatan religius, serta tradisi 

keluarga). 

Dalam teorinya kolcaba menyampaikan asumsi dasar bahwa 

manusia memiliki respon yang holistik terhadap stimulus yang kompleks 

(nyaman atau tidak nyaman) (Kolcaba, 1994). Kenyamanan merupakan 

kebutuhan dasar seorang individu yang bersifat holistik, meliputi 

kenyamanan fisik, psiko spiritual, sosio kultural, dan lingkungan. 

Kenyamanan Bersepeda 

Kenyamanan bersepeda dipengaruhi faktor kenyamanan dari jalur 

bersepeda yang sudah tersedia. Hal tersebut berpengaruh dalam 

penggunaan moda transportasi sepeda. Berdasarkan tingkat kenyamanan 

bersepeda terdapat enam variable, diantaranya kepadatan arus lalu lintas, 

keberadaan marka jalur sepeda, kemiringan lereng jalur sepeda, keberadaan 

hambatan sampling, keberadaan peneduh jalur sepeda, dan posisi jalur 

sepeda terhadap jalur ruas jalan utama. 

Kepadatan Arus Lalu Lintas 

Menurut Dill & Gliebe (2008), menyatakan bahwa sebanyak 

38% dari pesepeda pria yang diobservasi merasa nyaman dengan jalan 

yang memiliki kepadatan lalu lintas yang rendah (Low Traffic 

Streets), sedangkan presentase wanita yang memilih jalan dengan 

kepadatan lalu lintas yang rendah (Low Traffic Streets) sebanyak 

51%. 

Sener, dkk (2008), mendapatkan suatu fakta bahwa sebanyak 

69% dari responden menyatakan bersepeda di jalan dengan kepadatan 

lalu lintas yang padat merupakan sesuatu hal yang beresiko. Bagi 

sebagian responden, asumsi tersebut menurut pengalaman yang telah 

terjadi dimana sudah mengalami musibah yang terjadi akibat 

kendaraan bermotor. Perihal tersebut membuat para responden 

memilih untuk menghindari kepadatan lalu lintas padat sebab 
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responden menganggap bila bersepeda di kepadatan lalu lintas rendah 

maka resiko 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). 

Keberadaan Marka Jalur Sepeda 

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, Marka Jalan adalah suatu tanda yang 

berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang berfungsi 

untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan 

lalu lintas, yang meliputi meliputi: Peralatan atau tanda yang 

membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, dan 

lambang. Marka jalan pada jalur sepeda secara fisik memberikan tanda 

atau batasan kepada pengguna kendaraan bermotor untuk tidak 

menggunakan badan jalur sepeda, dengan begitu pengguna jalur 

sepeda merasa nyaman dan memiliki hak. 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 (Saner, dkk, 2008). 

Hambatan Samping Jalur Sepeda 

Menurut Mudiyono dan anindyawati (2017) hambatan Samping 

adalah banyaknya hambatan terhadap kinerja lalu lintas dari aktifitas 

samping segmen jalan sepanjang 200 meter yang dapat mempengaruhi 

lalu lintas. Aktivitas samping jalan sering menimbulkan konflik, 

kadang-kadang besar pengaruhnya terhadap lalu lintas, tingginya nilai 

hambatan samping pada suatu ruas jalan akan menyebabkan 

penurunan pada kinerja jalan, kendala jalur sepeda ada pada hambatan 

samping berupa parkir-parkir yang memakan jalur sepeda, mobil dan 

motor yang berhenti di pinggir jalur sepeda. 
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Vegetasi Peneduh Jalur Sepeda 

Vegetasi merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. 

Vegetasi di jalan merupakan kunci kenyamanan jalur sepeda. Selain 

sebagai peneduh, vegetasi mengurangi temperatur saat cuaca panas, 

menyerap air dan emisi karbon, menyediakan perlindungan dari sinar 

UV, sehingga membuatnya lebih nyaman untuk bersepeda. Hasil 

observasi dari Dill & Gliebe (2008), menunjukkan bahwa 78,6% dari 

pesepeda memilihan jalur sepeda dengan keadaan suhu yang sedang 

atau setabil, sementara itu hanya 12% yang memilih jalur sepeda 

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

sepeda yang bersuhu panas. 

Saluran Drainase Jalur Sepeda 

Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau 

di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat 

manusia. Drainase mempunyai arti 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 

atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase 

juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah 

dalam kaitannya dengan sanitasi (Suripin, 2004) 

Kegunaan dengan adanya saluran drainase ini antara lain 

(Suripin, 2004) :  

a. Mengeringkan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air 

tanah.  

b. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.  

c. Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan 

yang ada.  

d. Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak 

terjadi bencana banjir. 
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Sesuai dengan prinsip sebagai jalur pembuangan maka pada 

waktu hujan, air yang mengalir di permukaan diusahakan secepatnya 

dibuang agar tidak menimbulkan genangan yang dapat mengganggu 

aktivitas dan bahkan dapat menimbulkan kerugian (R. J. Kodoatie, 

2005). 

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 lalu lintas 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. 

5. Pasal 122 berbunyi; pesepeda dilarang membawa penumpang 

terkecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat 

penumpang. 

6. Pasal 123 yang herbunyi; pesepeda tunarungu harus menggunakan 

tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang 

sepedanya. 

Berlandaskan peraturan-peraturan tentang sepeda yang dikeluarkan 

oleh pemerintah tersebut, selaku masyarakat dan sebagai pengguna jalur 

yang baik sudah seharusnya mematuhi serta melaksanakannya. Hal tersebut 
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berdampak terhadap rasa aman dan nyaman seseorang dalam bersepeda. 

Sebab dengan melaksanakan seluruh kegiatan memakai sepeda, tidak hanya 

bisa bermanfaat untuk kesehatan, juga bisa membahayakan diri sendiri. 

Penginderaan Jauh 

Menurut Lilesand and Kiefer (1990) mengatakan bahwa penginderaan 

jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, 

daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu 

alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang 

dikaji. 

Hasil dari penginderaan jauh berupa data citra dan non-citra. Data 

citra antara lain data yang bersifat optik, analog dan digital, citra 

merupakan gambar suatu obyek, daerah, atau fenomena, hasil rekaman 

pantulan dan atau pancaran obyek oleh sensor penginderaan jauh. 

sedangkan non-citra berupa grafik, diagram, dan numerik.  

 

 

Gambar 1.2 Prinsip Kerja Penginderaan Jauh 
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Pengunaan citra satellite akan membantu dalam penelitian, kenampakan di 

permukaan bumi akan tergambar pada foto udara dengan wujud dan letak 

yang mirip dengan kenampakan yang ada di permukaan bumi, dengan 

memakai foto udara, delineasi akan mudah dilakukan karena pandangan 

mata dapat luas. Fita (2019) dalam penelitiannya mengatakan pemanfaatan 

atau penggunaan penginderaan jauh untuk jaringan transportasi sangatlah 

membantu dan berguna untuk penelitian, diantaranya dengan menggunakan 

penginderaan jauh dalam jaringan  transportasi  adalah dapat mengetahui 

bagaimana keadaan jalan, selain itu  dapat  digunakan untuk perencanaan 

pembangunan jalan tol ataupun pembangunan  jalan-jalan  di  desa  untuk 

proses  pengaspalan. 

Citra GeoEye 

Teknologi Penginderaan Jauh (Remote Sensing), telah merubah 

paradigma visualisasi permukaan bumi kita dari impian menjadi kenyataan, 

dari fiksi ilmiah menjadi bukti ilmiah. Lompatan teknologinya telah 

menghasilkan manfaat yang sangat berguna bagi banyak bidang yang 

berkaitan dengan manajemen pemanfaatan bumi dan permukaannya.  

Produk teknologi penginderaan jauh yang sangat luar biasa adalah 

berupa citra satelit dengan resolusi spasial yang tinggi, memberikan visual 

permukaan bumi sangat detail. Citra Satelit merupakan suatu gambaran 

permukaan bumi yang direkam oleh sensor (kamera) pada satelit 

pengideraan jauh yang mengorbit bumi, dalam bentuk image (gambar) 

secara digital. 

Citra GeoEye-1 adalah citra resolusi tinggi yang dimiliki oleh 

perusahaan GeoEye yang diluncurkan oleh Vandenburg Air Force 

California pada tanggal 6 September 2008. Spesifikasi citra GeoEye-1 dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Table 1.1 Spesifikasi Citra GeoEye-1 

Tanggal Peluncuran 06-Sep-08 

Mode Kamera Pankromatik multispektral 

Resolusi Spasial 0,41 meter 1,65 meter 

Resolusi Spektral 450-900 nm 450 nm (biru) 

 520-600 nm (hijau) 

 625-695 nm (merah) 

 760-900 nm (NIR) 

Altitude 770 km 

Inklinasi 98 derajat 

Kecepatan Orbit 7,5 km/detik 

Tipe Orbit sun-synkronouse 

Lebar Petak 15,2 km 

Akurasi 5 meter dan 3 meter CE 90 (tanpa titik 

kontrol dan tergantung topografi) 

Lama Operasi lebih dari 7 tahun 

Mode Operasi Satelite store and forward 

real time image and downlink 

direc uplink with real time downlink 

Sudut Perekaman dapat merekam dari semua arah 

Sumber: LAPAN, 2010 

Pemilihan citra GeoEye sebagai alat penelitian ini didasarkan pada 

spesifikasi citra (Tabel 1). Berdasarkan spesifikasinya tersebut, GeoEye 

mempunyai kelebihan mampu memetakan gambar dengan resolusi spasial 

yang tinggi. Disamping itu, GeoEye digunakan untuk menyediakan data 

peta satelit yang memperkuat layanan peta melalui Google Earth ataupun 

Google Maps. 

Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis atau yang disingkat dengan SIG berasal 

dari 3 kata yaitu Sistem, Informasi dan Geografis. Sistem merupakan 

sekelompok elemen yang saling berkaitan dengan maksud dan tujuan yang 

telah ditentukan. Sistem terdiri dari masukan (input), proses (process) dan 

keluaran (output). Informasi adalah data yang sudah diproses dan memiliki 

arti bagi penerimanya. Data merupakan sumber informasi yang 

menggambarkan kenyataan suatu peristiwa pada waktu tertentu (Prahasta, 
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2009). Menurut Erarostenens geografi berasal sari bahasa Yunani asal kata 

geo berarti bumi dan graphein yang berarti lukisan atau tulisan, geographika 

berarti tulisan tentang bumi, sehingga geografi merupakan studi yang 

menjelaskan tentang fenomena alam dengan manusia dan keterkaitan 

keduanya di permukaan bumi dalam pendekatan keruangan, kelingkungan 

dan kompleks wilayah (Erarostenens dalam Arif, 2009). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis 

komputer yang didesain untuk mengumpulkan, mengelola, memanipulasi, 

dan menampilkan informasi spasial (keruangan). Yakni informasi yang 

mempunyai hubungan geometric dalam arti bahwa informasi tersebut dapat 

dihitung, diukur, dan disajikan dalam sistem koordinat, dengan data berupa 

data digital yang terdiri dari data posisi (data spasial) dan data semantiknya 

(data atribut). SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan dan 

menganalisis suatu obyek dimana lokasi geografis merupakan karakteristik 

yang penting, dan memerlukan analisis yang kritis. Penanganan dan analisis 

data berdasarkan lokasi geografis merupakan kunci utama SIG. Oleh karena 

itu data yang digunakan dan dianalisa dalam suatu SIG berbentuk data peta 

(spasial) yang terhubung langsung dengan data tabular yang mendefinisikan 

bentuk geometri data spasial. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian digunakan sebagai acuan dalam mengkaji tingkat 

kenyamanan jalur sepeda, sehingga penulis mendapatkan referensi yang 

tentang teori yang digunakan dalam suatu penelitian. Berikut adalah beberapa 

hasil dari penelitian tentang perubahan penggunaan lahan sebelumnya yaitu 

sebagai berikut : 

Ipek n. Sener, Naveen Eleuru, dan Chandra R. Bhat (2009), penelitian 

yang dilakukan berjudul “An Analysis of Bicyclinng Characterstic: Who, 

Why, and How Much are They Bicycling”, penelitian ini bertujuan untuk: 

mengeksplorasi dan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan untuk sepeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
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kuisioner terhadap para pengguna sepeda. Hasil dari penelitian ini berupa 

Kajian berupa alasan-alasan seseorang merasa nyaman akan bersepeda. 

Jennifer Dill dan John Gliebe (2008), penelitian yang dilakukan 

berjudul “Understanding & Measuring Bicycling Behaviour: a Focus on 

Travel Time and Route Choice”, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk: 

Mengetahui seberapa pengaruh berbagai jenis infrastruktur, seperti jalur atau 

jalur sepeda, pada bersepeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Pengamatan memalui GPS dan survey lapangan, pengamatan melalui 

GPS bertujuan untuk melihat jalur yang dipilih pengguna sepeda dan survey 

lapangan terkait keberadaan infrastruktur dijalan yang dipilih pesepeda. Hasil 

penelitian ini berupa Kajian Tentang seberapa berpengaruh jarak tercepat 

yang dapat ditempuh pesepeda dan seberapa berpengaruh keberadaan 

infrastruktur atau fasilitas bagi pengguna sepeda terhadap pemilihan jalur 

yang dipilih. 

John Pucher dan Kalph Buehler (2007), penelitian yang dilakukan 

berjudul “Making Cycling Irresistible: Lessons from Netherlands, Denmark, 

and German”. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui bagaimana 

Belanda, Denmark, dan Jerman menjadikan bersepeda sebagai cara yang 

aman, nyaman, dan praktis untuk berkeliling kota mereka. Penelitian ini 

menggunakan metode pengamatan lapangan. Hasil penelitian ini berupa 

Kajian tentang perbedaan jumlah pesepeda di Belanda, Jerman, dan Denmark 

begitu hanyak dibandingkan Amerika Serikat yang cenderung sedikit. 

Filialdi (2014), penelitian yang dilakukan berjudul “Pemodelan 

Kenyamanan Jalur Sepeda Kampus UGM”. Penelitian ini bertujuan untuk: 

(1) Mengetahui akurasi interpretasi parameter kenyamanan jalur sepeda 

kampus yang dapat diakuisisi dengan foto udara format kecil. (2) Mengetahui 

kondisi kenyamanan jalur sepeda di Lingkungan Kampus Universitas Gadjah 

Mada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pemodelan Spasial 

Metode Kuantitatif Berjenjang Tertimbang. Hasil dari penelitian ini berupa 

Peta tingkat kenyamanan jalur sepeda di kawasan kampus Universitas Gadjah 

Mada. 
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Dina Eka (2017), penelitian yang dilakukan berjudul “Analisis Tingkat 

Kenyamanan Jalur Sepeda Menggunakan Citra GeoEye di Kecamatan 

Umbulharjo Tahun 2017”. Penelitian ini bertujuan untuk: (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. (3) menganalisis tingkat 

kenyamanan jalur sepeda di beberapa ruas jalan di KecamatanUmbulharjo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pemodelan Spasial Metode 

Kuantitatif Berjenjang. Hasil dari penelitian yang dilakukan berupa peta 

tingkat kenyamanan jalur sepeda kecamatan umbulharjo. 

Persamaan dari penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kenyamanan jalur sepeda 

dengan cara menggunakan teknik Sistem Informasi Geografis (SIG), 

Penginderaan Jauh dan teknik pendukung lainya, dan metode yang digunakan 

dalam penelitian, sedangkan dari perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah tujuan penelitian, dan lokasi dimana penelitian dilakukan. 
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Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Ipek n. Sener 

Naveen Eleuru 

Chandra R. 

Bhat (2009) 

An Analysis of 

Bicyclinng 

Characterstic: Who, 

Why, and How Much 

are They Bicycling 

Mengeksplorasi dan mengungkap 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan untuk sepeda 

kuisioner Kajian berupa alasan-

alasan seseorang merasa 

nyaman akan bersepeda 

Jennifer Dill 

dan John 

Gliebe (2008) 

Understanding & 

Measuring Bicycling 

Behaviour: a Focus 

on Travel Time and 

Route Choice 

Mengetahui seberapa pengaruh 

berbagai jenis infrastruktur, seperti 

jalur atau jalur sepeda, pada 

bersepeda 

Pengamatan 

memalui GPS 

dan survey 

lapangan 

Kajian Tentang seberapa 

berpengaruh jarak tercepat 

yang dapat ditempuh 

pesepeda 

John Pucher 

dan Kalph 

Buehler (2007) 

Making Cycling 

Irresistible: Lessons 

from Netherlands, 

Denmark, and 

German 

Bagaimana Belanda, Denmark, dan 

Jerman menjadikan bersepeda 

sebagai cara yang aman, nyaman, 

dan praktis untuk berkeliling kota 

mereka 

Pengamatan Kajian tentang perbedaan 

jumlah pesepeda di 

Belanda, Jerman, dan 

Denmark begitu hanyak 

dibandingkan Amerika 

Serikat yang cenderung 

sedikit 
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Filialdi (2014) Pemodelan 

Kenyamanan Jalur 

Sepeda Kampus UGM 

1. Mengetahui akurasi 

interpretasi parameter kenyamanan 

jalur sepeda kampus yang dapat 

diakuisisi dengan foto udara format 

kecil. 

2. Menghasilkan peta tingkat 

kenyamanan jalur sepeda kampus 

yang berada di lingkungan 

Universitas Gadjah Mada. 

3. Mengetahui kondisi 

kenyamanan jalur sepeda di 

Lingkungan Kampus Universitas 

Gadjah Mada. 

Pemodelan 

Spasial Metode 

Kuantitatif 

Berjenjang 

Tertimbang 

Peta tingkat kenyamanan 

jalur sepeda di kawasan 

kampus Universitas 

Gadjah Mada 

Dina Eka 

(2017) 

Analisis Tingkat 

Kenyamanan Jalur 

Sepeda Menggunakan 

Citra GeoEye di 

Kecamatan 

Umbulharjo Tahun 

2017 

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. 

Pemodelan 

Spasial Metode 

Kuantitatif 

Berjenjang 

Tertimbang 

Peta tingkat kenyamanan 

jalur sepeda di Kecamatan 

Umbulharjo 
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menganalisis tingkat kenyamanan 

jalur sepeda di beberapa ruas jalan di 

Kecamatan Umbulharjo 

Dimas Arsyad 

Safrudin 

(2021) 

Analisis Tingkat 

Kenyamanan Jalur 

Sepeda Menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis di Jalan 

Slamet Riyadi Kota 

Surakarta Tahun 2021 

1. Mengevaluasi jalur sepeda di ruas 

jalan Jl Slamet Riyadi - Jl 

Kolonel Sutarto Kota Surakarta 

2. Mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat 

kenyamanan  di sepanjang ruas 

jalur sepeda di Jl Slamet Riyadi - 

Jl Kolonel Sutarto. 

3. Menganalisis tingkat kenyamanan 

jalur sepeda di Jln Slamet Riyadi 

- Jl Kolonel Sutarto Kota 

Surakarta. 

Pemodelan 

Spasial Metode 

Kuantitatif 

Berjenjang 

Tertimbang 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Transportasi merupakan suatu kegiatan perpindahan dari suatu tempat 

menuju tempat lainnya. Sejak dahulu masyarakat sudah memanfaatkan alat 

transportasi dalam keseharian namun alat transportasi dahulu tidak se-kompleks 

saat ini. Seiring berkembangnya zaman, alat transportasi terus mengalami 

perkembangan sehingga sebagian masayarakat Indonesia saat ini lebih memilih 

alat transportasi yang lebih efisien, cepat, dan praktis. Alat transportasi yang 

dimaksud ialah kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil, namun 

kendaraan bermotor tersebut memiliki efek mengeluarkan gas emisi dan suara 

yang dapat menimbulkan polusi, sehingga berdampak buruk bagi lingkungan. 

Ditambah penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang begitu banyak 

menimbulkan kepadatan di beberapa ruas jalan terutama di daerah perkotaan 

sehingga tak jarang mengakibatkan kemacetan.  

Salah satu solusi untuk minimalisir permasalahan tersebut yaitu dengan 

penggunaan moda transportasi sepeda konvensional. Selain ramah lingkungan, 

sepeda konvensional juga memberikan efek terhadap kesehatan tubuh manusia. 

Namun, minat masyarakat terhadap penggunaan sepeda konvensional untuk 

keseharian masih terbilang rendah. Hal tersebut dikarenakan membutuhkan 

tenaga dan waktu tempuh dari suatu tempat ketempat tujuan yang cukup lama, 

serta beberapa faktor-faktor yang tidak menunjang mengurangi rasa nyaman 

seseorang dalam bersepeda sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan 

kendaraan bermotor. 

Faktor-faktor yang dapat menunjang tingkat kenyamanan seseorang 

bersepeda yaitu arus lalu lintas atau volume kendaraan di jalan yang tidak terlalu 

padat, keberadaan marka jalur khusus sepeda, kemiringan lereng yang datar atau 

tidak terlalu curam, adanya vegetasi peneduh supaya pengguna sepeda dapat 

merasa sejuk, bebas dari hambatan disekitar jalur sepeda, dan adanya saluran 

drainase yang baik. Beberapa faktor-faktor tersebut dapat diusahakan dan 

didukung oleh pemerintah guna meningkatkan kenyamanan dalam bersepeda 
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supaya masyarakat perlahan-lahan berminat menggunakan sepeda konvensional 

dalam aktivitasnya. 

Volume kendaraan atau kepadatan lalu lintas memberikan pengaruh 

terhadap kenyamanan pengguna sepeda konvensional. Kepadatan arus lalu lintas 

yang tinggi dapat mengganggu aktivitas bersepeda, tak jarang kendaraan 

bermotor menyerobot jalur pesepeda sehingga mengganggu waktu tempuh 

perjalanan. Selain itu, saat lalu lintas tinggi kondisi udara terasa lebih panas yang 

disebabkan oleh gas buang dari kendaraan bermotor, hal tersebut mengurangi 

tingkat kenyamanan dalam bersepeda. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih 

untuk tidak menggunakan sepeda konvensional dan memilih menggunakan 

kendaraan bermotor. 

Keberadaan marka jalur sepeda berhubungan dengan faktor kepadatan lalu 

lintas, adanya marka jalur sepeda sebagai pemisah dengan jalur kendaraan 

bermotor bertujuan memberikan hak serta meningkatkan kenyamanan 

bersepeda. Dengan adanya marka jalur sepeda diharapkan kendaraan bermotor 

tidak menyerobot jalur khusus pesepeda, sehingga pengguna sepeda 

konvensional tidak terganggu oleh pengendara sepeda motor dan mobil. Marka 

jalan untuk jalur sepeda biasanya berwarna hijau atau kuning di sepanjang ruas 

jalan dan blok berwarna merah di pemberhentian lampu merah. 

Keberadaan vegetasi peneduh di sepanjang jalur sepeda dapat 

mempengaruhi rasa nyaman pengguna sepeda, karena dengan adanya vegetasi 

peneduh memberikan kesan sejuk, serta dapat terhindar dari paparan sinar UV. 

Apabila sebaliknya, jika sedikit atau bahkan tidak ada vegetasi peneduh maka 

akan memberikan kesan yang kurang nyaman. 

Hambatan samping meliputi berbagai macam aktivitas, kegiatan yang 

dilakukan di kanan ataupun kiri jalur sepeda termasuk juga penggunaan lahan 

yang ada di sepanjang jalur sepeda. Adapun penggunaan lahan yang dimaksud 

diantaranya yaitu pertokoan, lahan parkir, mall, dan lain-lain yang berpotensi 

memicu keramaian sehingga dapat mengganggu pengguna sepeda. 
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Setiap ruas jalan sekiranya memiliki saluran drainase yang baik termasuk 

ruas jalan lajur sepeda, keberadaan saluran drainase yang baik dapat 

mengalirkan air hujan dengan maksimal sehingga meminimalisir adanya 

genangan yang dapat mengganggu dan mengurangi tingkat kenyamanan 

pengguna sepeda.  

Data yang telah di validasi kemudian dapat dinilai berdasarkan 

klasifikasinya masing-masing. Tingkat kenyamanan jalur sepeda merupakan 

hasil akhir dari proses analisis yang dilakukan dengan bantuan Sistem Informasi 

Geografis secara kuantitatif berjenjang. Dari metode tersebut kemudian dapat 

diketahui apakah jalur sepeda pada lokasi penelitian termasuk nyaman atau 

tidaknya. Kerangka penelitian ini digambarkan sebagaimana pada gambar 1 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Diagram alir kerangka penelitian 
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1.7 Batasan Operasional 

Jalur Sepeda, merupakan jalur khusus yang diperuntukkan untuk pengguna 

sepeda konvensional yang terpisah dengan jalur utama secara fisik maupun 

dengan rambu-rambu. 

Kenyamanan Bersepeda, merupakan kondisi dimana perasaan seseorang 

ketika mengendarai sepeda merasa nyaman dan tidak terganggu, sehingga orang 

tersebut mengendarai sepeda tanpa paksaan. 

Kepadatan Arus Lalu Lintas, merupakan jumlah kendaraan yang menempati 

suatu panjang jalan atau lajur. Lalu lintas dikatakan padat apabila jumlah 

kendaraan memenuhi atau melebihi kapasitas ruas jalan. 

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

yang memiliki lebar cukup untuk dilewati kendaraan. 

Quesioner, merupakan suatu usaha mengumpulkan sebanyak mungkin 

informasi mengenai suatu penelitian kepada responden dengan menyampaikan 

pertanyaan tertulis. 

Saluran Drainase, merupakan mengalirkan, menguras, membuang, atau 

mengalihkan air (Suripin, 2004). 

Sepeda, merupakan kendaraan roda dua tidak bermotor, mempunyai setang, 

tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk 

menjalankannya. 

Vegetasi Peneduh, merupakan pepohonan yang berada disekitar atau sepanjang 

jalur sepeda, yang berguna menjaga suhu dan melindungi dari paparan sinar 

matahari. 

 


