
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pejalan Kaki 

 

1. Definisi 

Pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktifitas berjalan kaki dan 

merupakan salah satu unsur pengguna jalan. (Keputusan Direktur Jendral 

Perhubungan Darat : SK.43/AJ 007/DRJD/97). 

Pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi 

pejalan kaki, atau pada bagian pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang 

paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukan bagi 

pejalan kaki (PP No. 43 , 1993). 

 

2. Keragaman Pejalan Kaki 

Penyeberang jalan dengan kondisi fisik yang mendapat perhatian khusus 

dapat dibagi menjadi 3 (Dewar R dalam ITE 4th edition, 1992), yaitu : 

a.  Penyeberang yang cacat fisik 

Adalah pengguna jalan/penyeberang yang cacat fisiknya atau 

mempunyai keterbatasan fisiknya, oleh karena itu perlu diberikan 

fasilitas khusus. 

b. Penyeberang anak-anak 

Adalah penyeberang  pada   usia   anak-anak  (0-12 tahun)   yang sering 
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 terjadi kecelakaan dibanding dengan golongan lainnya. 

 c. Penyeberang usia lanjut 

 Penyeberang usia lanjut lebih cenderung mengalami kecelakaan 

daripada usia yang lainnya disebabkan oleh : 

1. Kelemahan fisik 

2. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyeberang ( 

karena faktor usia). 

3. Perilaku Pejalan Kaki 

Karateristik pejalan kaki menurut Shane dan Roess (1990) secara umum 

meliputi : 

a. Volume pejalan kaki v (pejalan kaki/menit/meter) 

b. Kecepatan menyeberang S (meter/menit) 

c. Kepadatan D (pejalan kaki/meter persegi). 

   

B. Pengertian Fasilitas Penyeberangan 

 

Pada hakikatnya, aktivitas pejalan kaki bertujuan untuk menempuh jarak 

sesingkat mungkin antara satu tempat dengan tempat lain dengan nyaman dan 

aman dari gangguan. (Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan 

Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan : Dirjen Penataan Ruang, 2000). 

Maka dibutuhkan sarana tersebut yaitu fasilitas penyeberangan. Fasilitas 

penyeberangan adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan. 

(Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat : SK.43/AJ 007/DRJD/97).  

Fasilitas penyeberangan dibagi dalam 2 kelompok tingkatan yaitu : 
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1. Penyeberangan Sebidang (At-Grade) 

Penyeberangan sebidang terdiri atas 2 macam yaitu : 

a.  Penyeberangan Zebra (Zebra Cross) 

Zebra Cross adalah fasilitas penyeberangan yang ditandai dengan garis- 

garis berwarna putih searah arus kendaraan dan dibatasi garis melintang 

lebar jalan. Zebra cross ditempatkan di jalan dengan jumlah aliran 

penyeberang jalan atau arus yang relatif rendah  sehingga penyeberang 

masih mudah memperoleh kesempatan yang aman untuk menyeberang. 

Persyaratan penggunaan Zebra Cross antara lain : 

1. Dipasang dikaki persimpangan tanpa alat pemberi isyarat lalu 

lintas atau diruas jalan. 

2. Apabila persimpangan diatur dengan lampu pengatur lalu lintas, 

pemberian waktu penyeberangan bagi pejalan kaki menjadi satu 

kesatuan dengan lampu pengatur lalu lintas persimpangan. 

3. Apabila persimpangan tidak diatur dengan lampu pengatur lalu 

lintas, maka kriteria batas kecepatan kendaraan bermotor adalah  

< 40 km/jam. 

b.  Penyeberangan Pelican 

Pelican adalah Zebra Cross yang dilengkapi dengan lampu pengatur 

bagi penyeberang jalan dan kendaraan. Fase berjalan bagi penyeberang 

jalan dihasilkan dengan menekan tombol pengatur dengan lama periode 

berjalan yang telah ditentukan Fasilitas ini bermaanfaat bila 

ditempatkan di jalan dengan arus penyeberang jalan yang tinggi. 

Penggunaan dari Pelikan dengan syarat : 
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1. Dipasang pada ruas jalan, minimal 300 meter dari persimpangan, 

atau 

2. Pada jalan dengan kecepatan operasional rata-rata lalu lintas 

kendaraan > 40 km/jam. 

2. Penyeberangan Tidak Sebidang (Elevated/Underground) 

Penyeberangan tidak sebidang terdiri atas 2 kategori yaitu : 

a. Elevated/Jembatan 

Adalah adalah jembatan yang dibuat khusus bagi para pejalan kaki. 

Fasilitas ini bermaanfaat jika ditempatkan di jalan dengan arus 

penyeberang jalan dan kendaraan yang tinggi, khususnya pada jalan 

dengan arus kendaraan berkecepatan tinggi. Jembatan penyeberangan 

akan dapat berfungsi dengan baik apabila bangunannya landai atau 

tidak terlalu curam. Jembatan penyeberangan dapat membantu 

mengurangi kemacetan arus lalu lintas yang salah satu penyebab adalah 

banyaknya orang yang menyeberang di jalan. Persyaratan penggunaan 

jembatan penyeberangan antara lain : 

1. Jenis/jalur penyeberangan tidak dapat menggunakan 

penyeberangan zebra. 

2. Pelikan sudah mengganggu lalu lintas kendaraan yang ada. 

3. Pada ruas jalan dengan frekuensi terjadinya kecelakaan pejalan 

kaki yang cukup tinggi. 

4. Pada ruas jalan yang mempunyai arus lalu lintas dengan 

kecepatan tinggi dan arus pejalan kaki yang cukup ramai. 
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Jembatan penyeberangan pejalan kaki adalah  jembatan yang hanya 

diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki yang melintas diatas jalan 

raya atau jalan kereta api. (Dirjen Bina Marga : Tata Cara Perencanaan 

Jembatan Penyeberangan Untuk Pejalan Kaki di Perkotaan, 1995). 

b. Underground/Terowongan 

Sama halnya dengan jembatan penyeberangan, namun pembangunan 

terowongan dilakukan dibawah tanah. Pembuatan terowongan bawah 

tanah untuk penyeberangan membutuhkan perencanaan yang lebih 

rumit dan lebih mahal dari pada pembuatan jembatan penyeberangan, 

namun sistem terowongan ini lebih indah karena bisa dapat menjaga 

kebersihan dan keindahan lingkungan. Underground/terowongan 

digunakan apabila : 

1. Jenis jalur penyeberangan dengan menggunakan 

elevated/jembatan tidak dimungkinkan untuk diadakan. 

2. Lokasi lahan/medan memungkinkan untuk dibangun 

underground/terowongan. 

 

C. Kriteria Pemilihan Penyeberangan 

 

Kriteria pemilihan penyeberangan untuk sebidang dan tidak sebidang 

berdasarkan pada : 

 

1. Penyeberangan Sebidang 

a. Didasarkan pada rumus empiris (PV
2
) , dimana P adalah arus pejalan 

kaki yang menyeberang ruas jalan sepanjang 100 m tiap jam-nya 
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(pejalan kaki/jam) dan V adalah arus kendaraan tiap jam dalam 2 (dua) 

arah (kendaraan/jam). 

b. P dan V merupakan arus rata-rata pejalan kaki dan kendaraan pada 4 

jam sibuk, dengan rekomendasi awal seperti tabel dibawah ini : 

 

Tabel 1. Rekomendasi pemilihan fasilitas penyeberangan 

P.V 
2
 

(Jam) 

P 

(Org/Jam) 

V 

(Kendaraan/Jam) 

Tipe Fasilitas 

>10 
8
 50-1100 300-500 Zebra Cross (ZC) 

>2x10 
8
 50-1100 400-750 ZC dgn pelindung 

 
>10 

8
 50-1100 >500 Pelican ( p ) 

>10
8
 >1100 >500 Pelican ( p ) 

>2x10
8
 50-1100 >700 P dengan Pelindung 

>2x10
8
 >1100 >400 P dengan Pelindung 

 

Sumber : DPU Direktorat Jenderal Bina Marga, (1995). 

 

Gambar 1. Grafik Penentuan Fasilitas Penyeberangan Bagi Pejalan Kaki 

Sumber : DPU Direktorat Jenderal Bina Marga, (1995). 
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2. Penyeberangan Tidak Sebidang 

a. PV
2
 lebih dari 2 x 10

8
, arus pejalan kaki (P) lebih dari 1.100 orang/jam, 

arus kendaraan 2 arah (V) lebih dari 750 kendaraan/jam, yang diambil 

dari arus rata-rata selama 4 (empat) jam sibuk. 

b. Pada ruas jalan dengan kecepatan rencana 70 Km/Jam. 

c. Pada kawasan strategis, tetapi tidak memungkinkan para penyeberang 

jalan untuk menyeberang jalan selain jembatan penyeberangan. 

 

D. Analisa Kapasitas Jalan 

 

Jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang didalamnya terdapat 

bagian-bagian : jalur dengan lajur untuk lalu lintas, persimpangan, ruang 

parkir. Serta perlengkapan jalan seperti rambu, marka jalan, alat pemberi 

isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat 

pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung termasuk 

fasilitas pejalan kaki. ( PP No. 43 tahun 1993). 

Dalam MKJI 1997 pembagian segmen jalan dibagi 3 yaitu jalan perkotaan 

atau semi perkotaan, jalan luar kota dan jalan bebas hambatan. Jalan 

perkotaan adalah jalan di atau dekat pusat perkotaan dengan penduduk lebih 

dari100.000 jiwa. Dan jalan semi perkotaan adalah jalan dengan penduduk 

kurang dari 100.000 jiwa, jika mempunyai perkembangan samping jalan yang 

permanen dan menerus. 

Selain itu dalam MKJI 1997 juga diberikan langkah-langkah penghitungan 

kapasitas jalan, yaitu arus maksimum melalui suatu titik dijalan yang dapat 

dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Untuk jalan dua lajur, dua 
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arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah (kombinasi dua arah). Tetapi 

untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas 

ditentukan perlajur. 

Persamaan dasar untuk menentukan kapasitas adalah sebagai berikut : 

C  = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs 

Dimana : 

C  = Kapasitas (smp/jam) 

Co  = Kapasitas dasar (smp/jam) 

FCw = Faktor penyesuaian lebar jalan 

FCsp = Faktor penyesuaian pemisahan arah (hanya untuk jalan tak 

terbagi) 

FCsf = Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan/kereb 

FCcs = Faktor penyesuaian ukuran kota 

Berdasarkan persamaan dasar tersebut, dilakukanlah langkah-langkah 

perhitungan berikut ini : 

1. Kapasitas Dasar (Co) 

Kapasitas dasar didapatkan nilainya dari tabel dibawah ini : 

Tabel 2. Kapasitas Dasar Jalan Perkotaan 

 
Tipe jalan 

 
Kapasitas 

dasar 
(smp/jam) 

 
Catatan 

 
Empat-lajur terbagi atau 

Jalan satu-arah 
 
Empat-lajur tak-terbagi 

 
Dua-lajur tak-terbagi 

 
1650 

 
 

1500 
 

2900 

 
Per lajur 

 
 
Per lajur 

 
Total dua arah 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 
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2. Faktor Penyesuaian Lebar Jalan (FCw) 

Faktor penyesuaian lebar jalan didapatkan dari tabel dibawah ini : 

Tabel 3. Nilai Faktor Penyesuaian Lebar Jalan 

Tipe Jalan 

Lebar Jalur Lalu Lintas 

Efektif (Wc) 

(m) 

FCw 

Empat-lajur terbagi 

atau Jalan satu arah 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,92 

0,96 

1,00 

1,04 

1,08 

Empat-lajur tak-

terbagi 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,91 

0,95 

1,00 

1,05 

1,09 

 

 

Dua-lajur tak-terbagi 

 

 

Total dua arah 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

0,56 

0,87 

1,00 

1,14 

1,25 

1,29 

1,34 

 Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

3. Faktor Penyesuaian Pemisah Arah (FCsp) 

Faktor penyesuaian dipakai hanya untuk jalan yang tak terbagi. Nilainya 

didapatkan dari tabel berikut ini : 

Tabel 4. Nilai Faktor Penyesuaian Pemisah Arah 

Pemisah Arah SP %-

% 
50-50 55-45 60-40 65-35 70-30 

FCsp 

Dua-lajur 2/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 

Empat-lajur 4/2 1,00 0,985 0,97 0,955 0,94 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 
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Untuk jalan terbagi dan satu arah, faktor penyesuaian kapasitas untuk 

pemisah arah tidak ditetapkan dan sebaiknya dimasukan nilai 1,0. 

4. Faktor Penyesuaian Hambatan Samping (FCsf) 

Untuk nilai faktor penyesuaian hambatan samping dibagi menjadi 3 

bagian yaitu : 

a. Jalan dengan bahu 

Untuk jalan dengan bahu, faktor penyesuaian kapasitasnya 

berdasarkan lebar bahu efektif (Ws) dan kelas hambatan samping 

(SFC). Nilainya yaitu : 

Tabel 5. Nilai Faktor Penyesuaian Hambatan Samping Untuk Jalan 

Dengan Bahu 

Tipe 

Jalan 

Kelas 

Hambatan 

Samping 

Faktor Penyesuaian Untuk Hambatan 

Samping dan Lebar Bahu 

FCsf 

Lebar Bahu Efektif Ws 

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0 

4/2 D VL 

L 

M 

H 

VH 

0,96 

0,94 

0,92 

0,88 

0,84 

0,98 

0,97 

0,95 

0,92 

0,88 

1,01 

1,00 

0,98 

0,95 

0,92 

1,03 

1,02 

1,00 

0,98 

0,96 

4/2 UD VL 

L 

M 

H 

VH 

0,96 

0,94 

0,92 

0,87 

0,80 

0,99 

0,97 

0,95 

0,91 

0,86 

1,01 

1,00 

0,98 

0,94 

0,90 

1,03 

1,02 

1,00 

0,98 

0,95 

2/2 UD 

atau jalan 

satu arah 

VL 

L 

M 

H 

VH 

0,94 

0,92 

0,89 

0,82 

0,73 

0,96 

0,94 

0,92 

0,86 

0,79 

0,99 

0,97 

0,95 

0,90 

0,85 

1,01 

1,00 

0,98 

0,95 

0,91 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

b. Jalan dengan kereb 

Nilai faktor penyesuaian hambatan samping dengan kereb didapatkan 
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berdasarkan jarak antara kereb dan penghalang trotoar Wk. Nilainya 

didapat dari tabel berikut ini : 

Tabel 6. Nilai Faktor Penyesuaian Hambatan Samping Untuk Jalan 

Dengan Kereb 

Tipe 

Jalan 

Kelas 

Hambatan 

Samping 

Faktor Penyesuaian Untuk Hambatan 

Samping dan Lebar Bahu 

FCsf 

Lebar Bahu Efektif Ws 

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0 

4/2 D VL 

L 

M 

H 

VH 

0,96 

0,94 

0,92 

0,86 

0,81 

0,97 

0,96 

0,93 

0,89 

0,85 

0,99 

0,98 

0,95 

0,92 

0,88 

1,01 

1,00 

0,98 

0,95 

0,92 

4/2 UD VL 

L 

M 

H 

VH 

0,95 

0,93 

0,90 

0,84 

0,77 

0,97 

0,95 

0,92 

0,87 

0,81 

0,99 

0,97 

0,95 

0,90 

0,85 

1,01 

1,00 

0,97 

0,93 

0,90 

2/2 UD 

atau jalan 

satu arah 

VL 

L 

M 

H 

VH 

0,93 

0,90 

0,86 

0,78 

0,68 

0,95 

0,92 

0,88 

0,81 

0,72 

0,97 

0,95 

0,91 

0,84 

0,77 

0,99 

0,97 

0,94 

0,88 

0,82 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

c. Faktor penyesuaian FCsf untuk jalan enam lajur 

Faktor penyesuaian kapasitas untuk jalan enam lajur dapat ditentukan 

dengan menggunakan nilai FCsf untuk jalan empat lajur, sebagaimana 

ditunjukkan pada persamaan berikut : 

FC6sf : 1 - 0,8 (1 - FC4s) 

Dimana : 

FC6sf : faktor penyesuaian kapasitas untuk jalan enam lajur 

FC4sf : faktor penyesuaian kapasitas untuk jalan empat lajur 
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5. Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Ukuran Kota (FCcs) 

Nilai faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota berdasarakan 

ukuran kota (jumlah penduduk). Nilainya didapatkan dari tabel dibawah 

ini : 

Tabel 7. Nilai Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Ukuran Kota 

Ukuran Kota (Juta Penduduk) 

 

Faktor Penyesuaian Untuk 

Ukuran Kota 

 

< 0,1 

0,1 - 0,5 

0,5 - 1,0 

1,0 - 3,0 

> 3,0 

0,86 

0,90 

0,94 

1,00 

1,04 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

6. Derajat Kejenuhan (DS) 

Untuk melihat kepadatan lalu lintas dapat dihitung dengan rumus dibawah 

ini : 

DS = Q / C 

Dimana : 

Q : volume lalu lintas (smp/jam) 

C : kapasitas jalan (smp/jam) 

 

E. Parameter Efektifitas Jembatan Penyeberangan 

 

Terdapat berbagai parameter yang dapat diukur untuk menentukan efektifitas 

jembatan penyeberangan antara lain : 

1. Volume Pejalan Kaki 

Volume pejalan kaki yang dimaksudkan disini adalah volume yang dapat 

dilayani oleh jembatan penyeberangan, sebelum dibangun dan sesudah  
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dibangun pada daerah tersebut. 

Menurut Arikunto Suharsimi., Prof. Dr., (2002) dalam tesis Kajian 

Efektifitas Jembatan Penyeberangan Pejalan Kaki Pada Pusat Perdagangan 

di Kota Semarang (Listiati Amalia, 2005) kriteria penilianan efektifitas 

penggunaan jembatan penyeberangan ditinjau dari prosentase volume 

penyeberang yang melalu jembatan penyeberangan sebagai berikut : 

0.800 s.d 1.000 adalah tergolong tinggi 

0.600 s.d 0.800 adalah tergolong Cukup Tinggi 

0.400 s.d 0.600 adalah tergolong Agak Rendah 

0.200 s.d 0.400 adalah tergolong Rendah 

0.000 s.d 0.200 adalah tergolong Sangat Rendah 

2. Volume Lalu Lintas 

Volume lalu lintas yang dimaksudkan disini adalah jumlah kendaraan 2 

arah yang melintas pada ruas jalan dibawah fasilitas jembatan 

penyeberangan, dan diperhitungkan nilai rata-rata pada keempat jam 

puncak jumlah kendaraan terbesar. 

3. Kecepatan Lalu Lintas 

Kecepatan lalu lintas dihitung beradasarkan jarak tempuh kendaraan 

dibawah jembatan penyeberangan dibagi waktu tempuhnya untuk masing-

masing kendaraan. Lalu diambil nilai rerata kecepatan untuk mengetahui 

kesesuaian dengan kecepatan rerata yang disyaratkan untuk penggunaan 

fasilitas jembatan penyeberangan. 

Adapun untuk menentukan efektif tidaknya penggunaan jembatan 

penyeberangan berdasarkan perbandingan kecepatan pada ruas jalan 
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dibawah jembatan penyeberangan dengan pada ruas jalan yang sama diluar 

lokasi jembatan penyeberangan identik dengan penilaian efektifitas 

terhadap prosentase volume penyeberang jalan. 

4. Kesesuaian Persyaratan Desain dan Lokasi 

Persyaratan jembatan penyeberangan sesuai dengan Keputusan Direktur 

Jendral Perhubungan Darat No. : SK.43/AJ 007/DRJD/97, yang diberikan 

berdasarkan   keselamatan  dan  kenyamanan    bagi   pejalan   kaki dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Kebebasan vertikal antara jembatan dan jalan raya 5.0 m 

b. Tinggi maksimum anak tangga 0.15 m 

c. Lebar anak tangga 0.30 m 

d. Lebar landasan, tangga dan jalur berjalan minimal 2.0 m 

Dasar penetapan tersebut diatas adalah asumsi kecepatan berjalan kaki 

sebagai berikut : 

a. Pada jalan datar : 1,5 m/detik 

b. Pada kemiringan : 1,1 m/detik 

c. Pada tangga  : 0,2 m/detik secara vertical 

Fasilitas pejalan kaki ditempatkan sesuai dengan tingkat kebutuhan bagi 

pejalan kaki dan lalu lintas (kendaraan) yang melintas pada ruas jalan yang 

bersangkutan. 

Sesuai dengan Tata Cara Perencanaan Jembatan Penyeberangan Untuk 

Pejalan Kaki di Perkotaan – DPU Direktorat Jendaral Bina Marga 

persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 

a. Pemilihan lokasi harus memenuhi syarat : mudah dilihat serta dapat 
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dijangkau dengan aman, jarak maksimum dari pusat keramaian 

serta pemberhentian bus adalah 50 m, jarak minimum dari 

persimpangan jalan adalah 50 m. 

b. Tinggi ruang bebas minimum 5,1 m untuk jalan yang dilalui bus 

susun dan 4,6 m untuk jalan yang tidak dilalui bus susun, sedang 

untuk jalan kereta api 6,5 m. 

c. Lebar jembatan untuk lebar minimum jalur pejalan kaki dan tangga 

2m. 

d. Bangunan atas jembatan penyeberangan yang melintas di atas 

jembatan jalan raya dan kereta api harus menggunakan elemen 

beton pracetak. 

e. Tinggi minimum sandaran jembatan penyeberangan untuk pejalan 

kaki adalah 1,35 m, terhitung dari permukaan lantai sampai dengan 

tepi atas sandaran 

f. Lebar bebas untuk jalur pejalan kaki minimum adalah 2 m. 

g. Tinggi tanjakan minimum 15 cm dan maksimum 21,5 cm. 

h. Lebar injakan minimum 21,5 cm dan maksimum 30,5 cm. 

i. Pilar tengah diletakkan di tengah median. 

j. Pilar tepi diletakkan di tepi luar trotoar. 

 

 

 



21 
 

F. Studi Terdahulu 

 

Adapun beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya yaitu : 

Tabel 8. Studi Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Tujuan 

Metodologi 

Hasil Penelitian 

Survey Analisis 

1 Bernabas 

Untung 

Sudianto 

(1997) 

Kebutuhan Fasilitas 

Pejalan Kaki Dipusat 

Pertokoan (Studi 

Kasus Di Salatiga) 

Membuat 

permodelan 

kebutuhan fasilitas 

pejalan kaki di pusat 

pertokoan dikota 

Salatiga 

- Pejalan Kaki 

- Fasilitas Pejalan 

kaki 

- Hambatan 

samping 

- Regresi 

- Linear 

Model fasilitas pejalan kaki 

yang terdiri dari lebar 

efektifitas trotoar, tinggi 

trap refuge, dan luas sudut 

persimpangan jalan 

2 Listiati 

Amalia 

(2005) 

Kajian efektifitas 

jembatan 

penyeberangan 

pejalan kaki pada 

pusat 

perdagangan 

dikota Semarang 

- Menilai tingkat 

efektifitas 

penggunaan 

jembatan 

penyeberangan 

bagi pejalan kaki 

yang 

menyeberang 

jalan 

- Memberi 

rekomendasi 

- Kecepatan 

- Volume 

- Kapasitas 

- Pejalan Kaki 

- Arus Lalu 

Lintas 

- Dimensi 

Jembatan 

- Regresi 

- Korelasi 

- Uji F 

- Uji T 

- Fasilitas belum sesuai 

dan yang sesuai adalah 

pelican dengan 

pelindung 
- Pada ketiga lokasi tetap 

perlu digunakan fasilitas 

penyeberangan karena 

rekomendasi pentingnya 

keselamatan pejalan kaki 

dan kelancaran arus 

lalulintas 
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penggunaan 

fasilitas 

penyeberangan 

pada pusat 

perdaganagan 

dikota Semarang 

3. Agustina 
Wardani 

(2004) 

Efektifitas 
jembatan 

penyeberangan 

(studi kasus 

jembatan 

penyeberangan 

kaligawe, 

jembatan 

penyeberangan 

majapahit, 

jembatan 

penyeberangan 

MT Haryono 

kota Semarang) 

Menganalisa 
efektifitas 

jembatan 

penyeberangan 

dan kesesuaian 

jembatan 

Penyeberangan 

melalui : 

- Persentase 

penyeberangan 

jalan 

- Tingkat kecocokan 

PV
2 

- Efektifitas 

dengan analisa 

statistik 

hubungan 

persentase 

penyeberangan 

jalan dan 

kecepatan 

kendaraan 

- Kapasitas Jalan 

- Arus Lalu 

Lintas 

- Jumlah 

Penyeberang 

Jalan 

- Perilaku 

Pengguna Jalan 

- Kecepatan 

Kendaraan 

- Regresi 

- Korelasi 

-Tingkat efektifitas 

penggunaan jembatan 

penyeberangan dari 

persentase adalah rendah 

- Tingkat efektifitas 

ditinjau dari persyaratan 

PV
2 

dan volume 

kendaraan (V) terpenuhi, 

dari penyeberangan (P) 

tidak terpenuhi 

- Perilaku penyeberangan 

tidak menggunakan 

jembatan penyeberangan 

karena lelah dan yang 

menggunakan karena 

factor keamanan. 

- Hubungan volume 

lalulintas berpengaruh 

terhadap volume 

penyeberangan. 
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dengan volume 

kendaraan. 

-Perilaku 

penyeberangan 

jalan 

4. Amsal 
Fatzia 

(2006) 

Studi   efektifitas 
Pemanftan 
Jembatan 
penyeberangan 
dikota Medan 

Menemukan faktor-
faktor penyebab 
tidak efektifnya 
pemanfaatan 
jembatan 
penyeberangan 
tersebut apabila 
dinilai tidak efektif 
lagi 
pemanfaatannya 

- Dimensi 

Jembatan 

- Kuisioner 

Pengguna 

Jembatan 

- Kapasitas Jalan 

- Derajat 

Kejenuhan 

- Korelasi 

- Linear 

- Regresi 

Persentase tingkat 

efektifitas pemanfaatan 

seluruh jembatan dari 

hasil kuisioner berkisar 

5%-36,7% dan melalui 

pendekatan secara teknis 

berkisar 17,8%- 

52,8% (dengan hasil rata- 

rata 31,7 %) 

Sumber : Studi Literatur 

 

 

 

 


