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Analisa Kebutuhan Infrastruktur Pejalan Kaki (Trotoar) dan  

Penentuan Nilai Level of Service di Jalan Dr. Setia Budi  

Pasar Baru Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu 
 

Oleh: Rooswinany Mutiara Hartawanty 
 

 

Abstract 
 

Pasar Baru area Baturaja a travel destination because of a bona fide appeal as a shopping 

and trade center. As one of the shopping centers and trading activities are mostly done on 

foot. Therefore, it is necessary to have the effort to provide space for a pedestrian sidewalk. 

Sidewalk is located adjacent to the lane vehicle traffic lane, which is specifically used by 

pedestrians. This research will use data analysis descriptive qualitative and quantitative 

methods. Based on survey results and data obtained through analysis of the results of 

questionnaires aimed at pedestrians and people who are planted in the research, then we got 

the result that there is a linear relationship between the needs of society, the condition of the 

existing pavement with sidewalk role. These include the location where LOS A is based on the 

volume of pedestrian flows. 
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Pendahuluan  

  

Kawasan Pasar Baru Baturaja merupakan tujuan perjalanan karena mempuyai daya tarik 

sebagai pusat pertokoan dan perdagangan. Sebagai salah satu pusat pertokoan dan 

perdagangan maka aktifitas yang banyak dilakukan adalah berjalan kaki. Oleh karena itu maka 

diperlukan adanya upaya penyediaan ruang untuk pejalan kaki berupa trotoar. 

Trotoar merupakan bagian dari pada rekayasa jalan raya, dengan maksud untuk membagi 

jalur yang tertib antara jalur kendaraan dan jalur pejalan kaki. Trotoar harus disediakan pada 

bagian jalan raya, mengingat fungsi trotoar adalah jalur jalan yang khusus dipergunakan untuk 

lalu lintas pejalan kaki (pedestrian), maka dapat diartikan bahwa trotoar merupakan hak jalur 

lalu lintas yang dipergunakan hanya untuk pejalan kaki. Kebutuhan infrastuktur pejalan kaki 

(trotoar) dikawasan pasar sebaiknya dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan, 

kelancaran, dan kenyamanan pejalan kaki. Sehubungan dengan hal tesebut maka nantinya 

jalur pejalan kaki yang ada perlu dianalisa agar dapat diketahui tingkat pelayanan (Level of 

Service) dari pejalan kaki yang telah ada. 

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: “bagaimana 

mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur (trotoar) pejalan kaki serta bagaimana 

mengidentifikasi tingkat pelayanan atau level of service pejalan kaki di jalan Dr. Setia Budi 

Pasar Baru Baturaja”. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengidentifikasi  kebutuhan infrastuktur pejalan kaki ( trotoar ) di jalan Dr. Setia Budi 

Pasar Baru Baturaja. 
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b. Mengidentifikasi tingkat pelayanan atau Level of  Service (LOS) untuk pejalan kaki. 

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada pihak pemerintah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam hal pengembangan kota Baturaja agar lebih optimal. 

 

 

Tinjauan Pustaka  

 

Pengertian Trotoar 

 

Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas kendaraan, yang 

khusus dipergunakan oleh pejalan kaki (Sutono dkk, 2003 : 15). 

 

Tabel 1. 

Tingkat Pelayanan Trotoar 
 

Tingkat Pelayanan Modul (m
2
/orang) Volume (orang/meter/menit) 

A ≥   3,25 ≤   23 

B 2,30   -   3,25 23   -   33 

C 1,40   -   2,30 33   -   50 

D 0,90   -   1,40 50   -   66 

E 0,45   -   0,90 66   -   82 

F ≤   0,45 ≥   82 
Sumber: Dirjen Bina Marga, Pembinaan Jalan Kota No.007/T/BNKY/1990 

 
Metode Penelitian 

 

Dalam penelitian ini akan menggunakan analisa data metode deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. 

 

Pengumpulan Data 

Data Primer 

 

Survei data primer dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi 

pejalan kaki. Survei data primer yang dilakukan berupa survei arus pejalan kaki, survei arus 

lalu lintas kendaraan dan angket atau kuisioner dengan pejalan kaki yang melalui daerah 

penelitian.  

a) Arus Pejalan Kaki (Pedestrian Flow) 

Pengambilan data arus pejalan kaki adalah jumlah pejalan kaki yang melintasi suatu titik 

pada jalan lokasi penelitian tertentu pada interval waktu tertentu dan diukur dalam satuan 

pejalan kaki per meter per menit. Pada survei ini alat yang digunakan adalah hand counter. 
 

b) Angket atau Kuisioner 
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Data Sekunder 

 

a) Dokumentasi 

 

Metode dokumentasi dipergunakan untuk mendapatkan data-data utama yaitu berupa data-

data sekunder (data yang didapat secara tidak langsung di lapangan). 

 

b) Studi Kepustakaan 

 

Penulis mengambil data-data dari buku literatur yang diperlukan untuk penyusunan 

laporan ini. 

 

Tempat dan Waktu Pelaksanaan   

 

Tempat penelitian adalah Jalan Dr. Setia Budi Pasar Paru Baturaja Kabupaten OKU dan 

waktu penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denah : Lokasi Pengamatan 
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Hasil dan Pembahasan  

 

Data Obyek Penelitian 

 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, maka diperoleh panjang dan lebar jalan 

pada lokasi penelitian. Panjang lokasi penelitian dari simpang 3 jalan Dr. M. Isa sampai 

simpang 3 jalan Kapten R. Hamidi yaitu 202,5 meter dan lebar badan jalan 7,5 meter. Pada 

posisi kanan badan jalan, 15 meter dari simpang 3 jalan Dr. M. Isa menuju simpang 3 jalan  

M.T. Haryono digunakan tempat parkir sepeda motor sepanjang 40 meter, maka ini sangat 

mengganggu pejalan kaki yang ada, dan pada posisi kirinya badan jalan digunakan parkir 

mobil yang sedang menunggu para penumpang akibatnya kemacetan sering terjadi pada ruas 

jalan ini.  

Pada posisi sebelah kiri dan sebelah kanan sepanjang jalan dari simpang 3 jalan M.T. 

Haryono sampai simpang 3 jalan Kapten R. Hamidi terdapat pertokoan dengan berbagi macam 

perdagangan. Pada simpang 3 jalan Kapten R. Hamidi terdapat rambu larangan masuk untuk 

kendaran mobil dari jam 06.00 s/d 14.00 menuju simpang 4 Polres OKU karena pada jalan ini 

kendaraan begitu padat sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

 

Penetapan Lokasi Survei 

 

Dari observasi lapangan didapat 2 titik lokasi pengamatan yaitu pertama dari simpang 3 

jalan Dr. M. Isa sampai dengan simpang 3 jalan M.T. Haryono tepat di depan Pasar Baru 

(lokasi A).  

Kedua dari simpang 3 jalan M.T. Haryono sampai dengan simpang 3 jalan Kapten R. 

Hamidi tepat di depan Bank SumSel (lokasi B). 

 

Analisa Data Hasil Survei 

 

Analisa Arus Pejalan Kaki 

 

a) Volume Arus Pejalan kaki pada lokasi A 

Arus Pria : 5.743 pejalan kaki / 12 jam / 7 hari / 60 menit : 1,14  pejalan kaki/m/mnt 

  Arus Wanita : 5.604 pejalan kaki / 12 jam / 7 hari / 60 menit : 1,11  pejalan kaki/m/mnt. 

Jadi total arus pejalan kaki pada lokasi A adalah 1,14 pejalan kaki/m/mnt + 1,11 pejalan 

kaki/m/mnt = 2,25 pejalan kaki/m/mnt. 

Analisa level of service untuk arus di lokasi ini adalah A 

b) Volume Arus Pejalan kaki pada lokasi B. 

c) Arus Pria : 6.403 pejalan kaki / 12 jam / 7 hari / 60 menit : 1,27 pejalan kaki/m/mnt. 

Arus Wanita : 6.519 pejalan kaki / 12 jam / 7 hari / 60 menit. 

 

Analisa Kualitatif 

 

Analisa yang digunakan dalam menentukan tingkat kebutuhan dan penilaian terhadap 

kondisi trotoar adalah analisa dengan pembobotan ( metode scoring) pada penyajian data 

kuisioner. 
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a) Menentukan Tingkat Kebutuhan Responden Terhadap Trotoar di Lokasi A 

 

Dari hasil survey dapat disimpulkan bahwa 0 responden (0%) merasa sangat perlu, 13 

responden (13%) merasa perlu, 53 responden (53%) merasa cukup perlu, 33 responden 

(33%) yang merasa tidak perlu dan 1 responden (1%) sangat tidak perlu. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kebutuhan masyarakat, trotoar di 

lokasi A cukup perlu. Rekapitulasi penilaian responden untuk kebutuhan masyarakat dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2. 

Rekapitulasi Penilaian Responden untuk Kebutuhan Masyarakat 
 

Predikat SP P CP TP STP TOTAL 

Jumlah Responden 0 13 53 33 1 100 

Persentase (%) 0 13 53 33 1 100 

 Sumber: Data Survey, 2012 

 

 

b) Penilaian Responden Terhadap Kondisi Trotoar yang ada di Lokasi A 

 

Dari hasil survey dapat disimpulkan bahwa 0 responden (0%) merasa sangat baik, 0 

responden (0%) merasa baik, 18 responden (18%) merasa cukup baik, 65 responden yang 

merasa tidak baik (65%), dan 17 responden sangat tidak baik (17%). 

 

Dari data tersebut disimpulkan bahwa trotoar yang berada di lokasi A tidak baik. 

Rekapitulasi penilaian responden berdasarkan trotoar yang ada dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 
 

Tabel 3.  

Rekapitulasi Penilaian Responden Terhadap Kondisi Trotoar yang Ada 
 

Predikat SB B CB TB STB TOTAL 

Jumlah Responden 0 0 18 65 17 100 

Persentase (%) 0 0 18 65 17 100 
                    Sumber: Data Survey, 2012 

 

Dari hasil survey dapat disimpulkan bahwa 0 responden (0%) merasa sangat baik, 0 

responden (0%) merasa baik, 29 responden (29%) merasa cukup baik, 60 responden yang 

merasa tidak tidak (60%), dan 11 responden sangat tidak baik (11%). 

 

Dari data tersebut disimpulkan bahwa peranan trotoar di lokasi A tidak baik. Rekapitulasi 

penilaian responden berdasarkan peranan trotoar dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.  

Rekapitulasi Penilaian Responden Untuk Peranan Trotoar 

(Kenyamanan, Keamanan, Kerapian dan keindahan Jalan Raya) 
 

Predikat SB B CB TB STB TOTAL 

Jumlah Responden 0 0 29 60 11 100 

Persentase (%) 0 0 29 60 11 100 

Sumber : Data Survey, 2012 

 

c) Menentukan Tingkat Kebutuhan Responden Terhadap Trotoar di Lokasi B 

 

Dari hasil survey dapat disimpulkan bahwa 0 responden (0%) merasa sangat perlu, 16 

responden (16%) merasa perlu, 50 responden (50%) merasa cukup perlu, 33 responden 

(33%) yang merasa tidak perlu dan sangat tidak perlu 1 responden (1%).  

 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kebutuhan masyarakat trotoar 

yang berada di lokasi B cukup perlu. Rekapitulasi penilaian responden untuk kebutuhan 

masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5.  

Rekapitulasi Penilaian Responden untuk Kebutuhan Masyarakat 
 

Predikat SP P CP TP STP TOTAL 

Jumlah Responden 0 13 53 33 1 100 

Persentase (%) 0 13 53 33 1 100 
                     Sumber: Data Survey, 2012 

 

d) Penilaian Responden Terhadap Kondisi Trotoar yang ada di Lokasi B 

 

Dari hasil survey dapat disimpulkan bahwa 0 responden (0%) merasa sangat baik, 0 

responden (0%) merasa baik, 23 responden (23%) merasa cukup baik, 60 responden yang 

merasa tidak baik (60%), dan 17 responden sangat tidak baik (17%). 

 

Dari data tersebut disimpulkan bahwa trotoar yang berada di lokasi B tidak baik. 

Rekapitulasi penilaian responden berdasarkan trotoar yang ada dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 
Tabel 6. 

Rekapitulasi Penilaian Responden Untuk Trotoar yang Ada 
 

Predikat SB  B  CB TB  STB  TOTAL 

Jumlah Responden 0 0 23 60 17 100 

Persentase (%) 0 0 23 60 17 100 
                   Sumber: Data Survey, 2012 

 

Dari hasil survey dapat disimpulkan bahwa 0 responden (0%) merasa sangat baik, 0 

responden (0%) merasa baik, 29 responden (29%) merasa cukup baik, 60 responden yang 

merasa tidak baik (62%), dan 11 responden sangat tidak baik (11%). 
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Dari data tersebut disimpulkan bahwa berdasarkan peranan trotoar di lokasi B tidak baik. 

Rekapitulasi penilaian responden berdasarkan trotoar yang ada dapat dilihat pada table 

dibawah ini : 

 

Tabel 7. 

Rekapitulasi Penelitian Responden Untuk Peranan Trotoar 

(Kenyamanan, Keamanan, Kerapian dan keindahan Jalan Raya) 
 

Predikat SB  B  C TB  STB / TOTAL 

Jumlah Responden 0 0 29 60 11 100 

Persentase (%) 0 0 29 60 11 100 
          Sumber: Data Survey, 2012 

 

Analisa Kuantitatif 

 

a) Menghitung nilai korelasi faktor berdasarkan kebutuhan masyarakat (X1), kondisi 

trotoar (X2, dan peranan trotoar (Y), dimana: 

 

Dari hasil perhitungan secara manual didapatkan nilai korelasi antara kebutuhan 

masyarakat dan peranan trotoar di lokasi A sebesar 0.358, berarti terdapat hubungan yang 

cukup kuat antara kebutuhan masyarakat dan peranan trotoar.  

 

Pada pengamatan di lokasi B sebesar 0,327, nilai korelasi antara trotoar yang ada dengan 

peranan trotoar di lokasi A secara manual didapat sebesar 0,749, pada lokasi B sebesar 

0,6499. 

 

b) Perhitungan Uji F, dimana : 

 

Mencari nilai Fhitung dengan rumus: 

 

 

 

 

Korelasi 

Rumus-rumus yang dipergunakan adalah Rumus Statistik: 
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Jadi: 

 

 Jika nilai Fhitung  ≥ FTabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya berdasarkan 

kebutuhan masyarakat dan berdasarkan trotoar yang ada berpengaruh signifikan 

terhadap peranan trotoar. 

 

 Jika nilai Fhitung  ≤ FTabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya berdasarkan 

kebutuhan masyarakat dan berdasarkan trotoar yang ada tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peranan trotoar. 

 

Maka didapat hasil sebagai berikut: 

 

 Dari hasil perhitungan manual didapat nilai  atau 35,746 > -3,257 

artinya Ho ditolak dan Ha diterima maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

secara linear antara kebutuhan masyarakat dan trotoar yang ada. 

 

 Dari hasil perhitungan manual didapat nilai  atau 16,633 > -3,365 

artinya Ho ditolak dan Ha diterima maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

secara linear antara kebutuhan masyarakat dan trotoar yang ada. 

 

Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil survey dan  melalui analisa data yang didapat dari hasil kuisioner yang 

ditujukan kepada pejalan kaki dan masyarakat yang berada dilokasi penelitian, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

a) Volume arus pejalan kaki Simpang Tiga jalan Dr. M. Isa sampai Simpang Tiga jalan MT. 

Haryono sebesar 2,25 pejalan kaki/m/menit. Sedangkan arus pejalan kaki Simpang Tiga 

jalan MT. Haryono sampai Simpang Tiga jalan Kapten R. Hamidi sebesar 2,56 pejalan 

kaki/m/menit. Tingkat Pelayanan (level of service) arus pejalan kaki di jalan Dr. Setia Budi 

pada kedua lokasi penelitian adalah A; 

 

b) Secara deskriptif data yang dapat disimpulkan bahwa hasil survey yang didapat dari lokasi 

A dan lokasi B sudah memenuhi ketentuan untuk kebutuhan trotoar. Dari hasil kuisioner 

responden bahwa kebutuhan trotoar pada kedua lokasi ini cukup perlu. Hal ini dapat dilihat 

dari sebagian besar responden menyatakan tidak baik dengan kondisi dan peranan trotoar 

yang ada, dan; 

 

c) Perhitungan manual yaitu dengan melakukan uji F menyimpulkan bahwa faktor yang 

berdasarkan kebutuhan masyarakat mempengaruhi peranan trotoar yang dapat dilihat dari 

nilai uji F, nilai dari uji tersebut lebih besar dari tabel (  atau 35,746 > -

3,257, 16,633 > -3,365) bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat hubungan linier 

antara kebutuhan masyarakat dan trotoar yang ada dengan peranan trotoar. 
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