
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Permintaan akan jasa transportasi semakin lama semakin meningkat sejalan 

dengan semakin tinggi arus lalu lintas di suatu perkotaan. Pertumbuhan 

penduduk yang semakin meninggi dan kepemilikan kendaraan bermotor juga 

berpengaruh terhadap tingginya arus lalu lintas pada suatu wilayah perkotaan. 

Berbagai aktivitas perkotaan terutama di kota-kota besar dimana mobilitas 

penduduknya cukup tinggi akan semakin  menimbulkan permasalahan lalu 

lintas dan pergerakan manusia didaerah tersebut. 

 

Salah satu faktor yang menimbulkan permasalahan lalu lintas yaitu pejalan 

kaki. Pejalan kaki sering dianggap hanya sebagai hambatan samping saja. 

Namun yang sering terjadi ketika pejalan kaki menyeberangi suatu ruas jalan 

yang arus lalu lintas di jalan tersebut ramai, dapat menimbulkan suatu konflik 

tersendiri antara pejalan kaki dan kendaraan yang melintas. Sehingga 

dibutuhkan suatu fasilitas yang dapat mengakomodasi pejalan kaki yang 

menyeberangi ruas jalan, yang berfungsi untuk mengurangi konflik antara 

pejalan kaki dan kendaraan yang melintas. Fasilitas bagi pejalan kaki tersebut 

yaitu jembatan penyeberangan orang. 

 

Penyediaan jembatan penyeberangan dimaksudkan untuk memudahkan akses 
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 bagi pejalan kaki untuk menyeberangi jalan raya. Di kota – kota besar di 

Indonesia, pembangunan jembatan penyeberangan marak dilakukan. Ini 

dimaksudkan untuk memberikan akses bagi pejalan kaki menyeberangi ruas 

jalan tanpa mengganggu lalu lintas dibawahnya. Sehingga diharapkan konflik 

antara pejalan kaki dan kendaraan yang melintas dapat berkurang. 

 

Menurut penelitian Listiati Amalia (2005) dalam tesis Kajian Efektifitas 

Jembatan Penyeberangan Pejalan Kaki Pada Pusat Perdagangan di Kota 

Semarang, banyak jembatan penyeberangan di daerah perkotaan dari segi 

pemanfaatan kurang maksimal. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa 

masyarakat enggan untuk menaiki jembatan didasarkan oleh beberapa hal. 

Salah satu alasan yang banyak muncul yakni jauhnya jarak yang harus 

ditempuh untuk menaiki jembatan penyeberangan. Sehingga memerlukan 

tenaga dan waktu lebih untuk menaikinya. 

 

Berdasarkan pengamatan penulis, konflik antara pejalan kaki dan kendaraan 

yang melintas yang terbilang besar efeknya terjadi di area Perguruan 

Muhammadiyah Lampung. Di daerah ini kemacetan diakibatkan oleh aktifitas 

siswa Perguruan Muhammadiyah yang menyeberangi ruas jalan. Selain  itu, 

aktifitas dari angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang 

secara sembarangan menjadi penyebab tersendiri. Geometrik jalan yang 

berada di depan Perguruan Muhammadiyah yang menurun dari arah 

Universitas Bandar Lampung, memberikan efek kendaraan dari arah tersebut 

memiliki kecepatan yang relatif cepat. Sehingga dengan kondisi tersebut, 

daerah tersebut terbilang rawan bagi para pejalan kaki yang ingin 
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menyeberangi ruas jalan tersebut. Oleh sebab itu, telah dibangun jembatan 

penyeberangan yang terletak di depan Perguruan Muhammadiyah Lampung. 

  

Untuk mengetahui apakah jembatan penyeberangan di daerah depan 

Perguruan Muhammadiyah Lampung tersebut telah maksimal menanggulangi 

lalu lintas dibawahnya, perlu dilakukan studi untuk mengetahui gambaran 

tersebut.  Sehingga dapat diketahui apakah pembangunan jembatan di daerah 

tersebut telah efektif untuk mengurangi konflik lalu lintas antara pejalan kaki 

dan kendaraan yang sering terjadi di derah tersebut. Yang dapat berpengaruh 

pada kinerja lalu lintas di daerah tersebut yang meliputi kecepatan, volume 

lalu lintas, dan kapasitas jalan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1.  Tingginya konflik lalu lintas antara pejalan kaki yang menyeberang dan 

kendaraan yang melintas di jalan ZA Pagar Alam. 

2.  Efektifitas pembangunan jembatan penyeberangan Perguruan 

Muhammadiyah dalam hal pengunaan dan pembangunan jembatan 

tersebut.  

3.  Geometrik jalan yang relatif menurun, sehingga kendaraan melaju cepat 

dari arah Universitas Bandar Lampung memberikan tingkat keselamatan 

penyeberang langsung diruas jalan berkurang. 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain : 

1.  Untuk mengetahui kinerja lalu lintas sebelum dan sesudah jembatan 

dibangun. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kurang 

efektifnya jembatan penyeberangan dalam melayani penyeberang jalan. 

 

D. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah yang akan dibahas guna lebih memfokuskan dalam proses 

penelitian ini adalah : 

1.  Jembatan yang akan diteliti adalah jembatan di Jalan ZA. Pagar Alam 

yaitu jembatan penyeberangan di depan Perguruan Muhammadiyah 

Lampung. 

2.  Pengambilan data dilakukan pada jam-jam sibuk (peak hour), maupun 

jam-jam tidak sibuk (off peak hour). 

3.  Survey dilakukan selama 2 hari yaitu hari senin yang mewakili waktu lalu 

lintas tinggi dan hari sabtu yang mewakili waktu lalu lintas rendah. 

4.  Data yang akan diperoleh pada survey lalu lintas yaitu data primer yang 

meliputi kecepatan sesaat, volume lalu lintas, dan jumlah penyeberang 

diruas jalan ZA. Pagar Alam. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain : 

1.  Sebagai   referensi   efektif  atau     tidaknya      pembangunan     jembatan 
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penyeberangan Perguruan Muhammadiyah. 

2.  Memberikan sumbangan bagi pemerintah dalam hal pemberian fasilitas 

bagi para pejalan kaki, dan gambaran lalu lintas di daerah tersebut. 

3.  Menambah wawasan bagi para pembaca dalam hal efektifitas jembatan 

penyeberangan pada suatu titik koflik lalu lintas. 

 

 


