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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan di paparkan teori-teori yang relevan dan terkait dengan studi yang 

dilakukan. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar melakukan penelitian. 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini membahas tentang landasan teori sistem 

transportasi, jalur pejalan kaki, dan global walkability index, dan kawasan 

campuran. 

 

2.1  Sistem Transportasi 

 Sistem adalah kumpulan beberapa komponen yang saling berkaitan. Dalam 

suatu organisasi sistem, perubahan yang terjadi dalam satu komponen akan 

memberikan dampak pada komponen yang lain. Dalam sistem mekanis, komponen 

terhubung secara ‘mekanis’, salah satunya adalah komponen pada mesin mobil. 

Sedangkan pada sistem ‘tidak mekanis’, contohnya adalah yang terjadi pada 

interaksi antar sistem tata guna lahan dengan sistem jaringan transportasi, 

komponen yang ada tidak dapat terhubung secara mekanis, akan tetapi perubahan 

yang terjadi dalam salah satu komponen dapat menyebabkan perubahan pada 

komponen yang lain misalnya sistem ‘jaringan’ dan sistem ‘pergerakan’ (Tamin, 

2000).  

 Sistem transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu keterkaitan yang terjadi 

pada berbagai komponen dalam suatu kegiatan pemindahan penumpang dan barang 

dari titik asal menuju titik tujuan. (Munawar, 2005).  

Sistem transportasi secara keseluruhan terdiri dari kumpulan sistem yang lebih 

kecil yang memiliki keterkaitan dan saling memberikan pengaruh. Sistem sistem 

yang membentuk sistem transportasi diantaranya sistem kegiatan, sistem jaringan 

dan sistem pergerakan (Tamin, 2000).  

a. Sistem Kegiatan  

 Sistem kegiatan dalam sistem transportasi meliputi rencana tata guna 
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lahan yang dapat mengurangi kebutuhan untuk melakukan perjalanan jauh 

sehingga perjalanan yang dilakukan akan lebih efisien. Tata guna lahan (land 

use) tersebut meliputi pengaturan peruntukan penggunaan lahan. Lahan yang 

dimaksud adalah tanah yang telah memiliki peruntukannya dan secara umum 

telah dimiliki baik secara individu ataupun suatu lembaga.  

 Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan 

melakukan pergerakan atau mobilisasi dari tata guna lahan yang satu ke tata 

guna lahan yang lain (Tamin, 2000). Untuk mendukung mobilitas masyarakat, 

maka dibutuhkan sistem transportasi yang sesuai dengan jarak, keadaan 

geografis, dan karakteristik wilayah tersebut (Miro, 2005).   

Pola penyebaran tata guna lahan ini memiliki keterkaitan dengan pola 

kegiatan masyarakat dan menciptakan jarak antara titik aktivitas yang satu 

dengan titik aktivitas yang lain. Kedua komponen tersebut akan menimbulkan 

adanya bangkitan pergerakan masyarakat. Volume arus pergerakan yang 

ditimbulkan oleh bangkitan pergerakan masyarakat ini disebut sebagai jumlah 

kebutuhan atas jasa transportasi (Miro, 2005). Hal tersebut sesuai dengan 

asumsi dasar perencanaan transportasi, yaitu bahwa kebutuhan akan 

transportasi berkaitan dengan pola tata guna lahan yang berlainan di dalam 

sebuah kota. 

b. Sistem Jaringan 

Sistem jaringan meliputi hal hal yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan pelayanan prasarana yang mendukung 

perencanaan transportasi dan meliputi perluasan dimensi jalan, penambahan 

jaringan jalan baru, dan penyedian jalur pejalan kaki pada tempat tempat yang 

dibutuhkan. 

c. Sistem pergerakan  

Sistem pergerakan meliputi pengaturan terkait teknik dan manajemen lalu 

lintas (jangka pendek), pengembangan fasilitas angkutan umum (jangka pendek 

dan menengah), atau pembangunan jalan (jangka panjang). 
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Dari komponen pembentuk sistem transportasi tersebut, dapat diketahui 

bahwa interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan akan menimbulkan 

bangkitan mobilitas. Perubahan yang ada pada suatu sistem kegiatan akan 

berpengaruh pada kemampuan pelayanan dalam sistem pergerakan. Sedangkan 

perubahan yang terjadi dalam sistem jaringan akan mempengaruhi tingkat 

mobilitas dan aksesibilitas dari sistem pergerakan. 

 

2.1 Pejalan Kaki 

Suatu individu memiliki pandangan tersendiri dalam memilih moda 

pergerakan menuju titik tujuannya. Moda tersebut bisa berupa kendaraan pribadi, 

kendaraan umum, atau berjalan kaki. Pedestrian berasal dari bahasa latin, dari kata 

pedestres – pedestris yang berarti orang yang berjalan kaki. Pedestrian memiliki 

arti pergerakan atau perpindahan orang atau manusia dari titik asal ke titik lain yang 

yang menjadi tujuannya dengan berjalan kaki.  

 

2.1.1 Definisi Pejalan Kaki 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Angkutan Jalan, pejalan kaki adalah individu yang melakukan kegiatan 

berjalan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan menurut Dirjen Perhubungan Darat 

(1999: 205) pejalan kaki adalah suatu moda transportasi yang penting di kawasan 

perkotaan yang terdiri dari: 

a) Mereka yang keluar dari tempat parkir mobil menuju tempat tujuan.  

b) Mereka yang menuju atau turun dari angkutan umum dan masih melakukan 

kegiatan berjalan kaki.  

c) Mereka yang melakukan perjalanan kurang dari 1 km dilakukan dengan 

berjalan kaki 

Berjalan kaki merupakan salah satu moda untuk melakukan mobilitas internal 

kota yang memenuhi kebutuhan seseorang untuk melakukan interaksi dengan orang 

lainnya yang terjadi pada kegiatan komersial dan kultural di lingkup ruang 
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perkotaan (Fruin, 1979). Berjalan kaki adalah moda transportasi yang 

menghubungkan antara suatu moda dengan moda-moda angkutan yang lain. Selain 

itu, berjalan kaki juga berfungsi sebagai sarana mobilitas yang menjadi 

penghubung antara fungsi kegiatan dalam suatu kawasan dengan fungsi kegiatan 

pada kawasan yang lain terutama kawasan perdagangan, kawasan budaya dan 

kawasan permukiman. Dengan adanya aktivitas pejalan kaki yang ditemui pada 

suatu ruang kota, akan membuat kota tersebut lebih manusiawi (Gideon, 1977).  

 

2.1.2 Karakteristik Pejalan Kaki 

 Karakteristik pejalan kaki dapat dibedakan berdasarkan sarana perjalanannya 

dan hubungannya dengan penggunaan moda transportasi. Karakteristik pejalan 

kaki terbagi menjadi 4 tipe (Rubenstein, 1987) 

a) Pejalan kaki penuh. Tipe ini menggunakan moda berjalan kaki sebagai 

moda pergerakan utama dari tempat asal ke tempat tujuan.  

b) Pejalan kaki pemakai kendaraan umum. Tipe ini menggunakan moda 

berjalan kaki sebagai moda penghubung dari tempat asal ke tempat 

kendaraan umum, atau pada jalur perpindahan rute kendaraan umum, atau 

tempat pemberhentian kendaraan umum menuju tempat tujuan akhir.  

c) Pejalan kaki pemakai kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Tipe ini 

menggunakan moda berjalan kaki sebagai moda penghubung dari tempat 

parkir kendaraan pribadi menuju kendaraan umum dan dari tempat parkir 

kendaraan umum menuju tujuan akhir perjalanan.  

d) Pejalan kaki pemakai kendaraan pribadi penuh. Tipe ini menggunakan 

moda jalan kaki sebagai moda penghubung dari tempat parkir kendaraan 

pribadi ke tempat tujuan akhir.  

   Rubenstein (1987) juga menjelaskan bahwa pejalan kaki dapat dibedakan 

berdasarkan kepentingan perjalanan yang terbagi atas:  

a) Perjalanan terminal yaitu perjalanan yang dilakukan dari titik asal menuju 

titik transportasi 
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b) Perjalanan fungsional yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan tertentu 

c) Perjalanan rekreasional yaitu perjalanan yang dilakukan dalam rangka 

mengisi waktu luang 

Penjelasan klasifikasi pejalan kaki berdasarkan sarana perjalanan di atas 

dijelaskan berdasarkan hubungannya dengan penggunaan moda transportasi. 

 

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Orang untuk Berjalan Kaki 

Terdapat 4 faktor penting yang mempengaruhi panjang atau jarak orang 

untuk berjalan kaki, yaitu (Unterman, 1984): 

1. Waktu 

Berjalan kaki yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu 

mempengaruhi lama waktu atau jarak yang mampu ditempuh oleh 

seseorang. 

2. Kenyamanan  

Pada aspek kenyamanan, ada dua hal yang mempengaruhi jarak atau 

waktu untuk berjalan kaki diantaranya dipengaruhi oleh faktor cuaca 

dan jenis aktivitas. Pada cuaca yang kurang nyaman, orang cenderung 

memilih untuk menggunakan moda transportasi lain daripada berjalan 

kaki. 

3. Ketersediaan Kendaraan Bermotor  

Ketersediaan fasilitas kendaraan angkutan umum serta integrasi antar 

moda transportasi yang memadai dalam hal penempatan penyediaannya 

akan mendorong orang untuk berjalan lebih jauh dibanding dengan 

apabila tidak tersedianya fasilitas ini secara merata, termasuk juga 

penyediaan fasilitas transportasi lainnya seperti jaringan jalan yang 

baik, kemudahan parkir dan lokasi penyebaran, serta pola penggunaan 

lahan campuran (mixed use) pada suatu kawasan. 
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4. Pola Tata Guna Lahan  

Pada daerah dengan penggunaan lahan campuran (mixed use) seperti 

yang banyak ditemui di pusat kota, perjalanan yang dilakukan secara 

berjalan kaki akan lebih efektif dibanding perjalanan dengan kendaraan 

bermotor karena perjalanan dengan kendaraan bermotor tidak 

memungkinkan untuk berhenti pada titik titik tertentu.   

 

2.2 Jalur Pejalan Kaki 

Jalur pejalan kaki awalnya dikenal pada tahun 6000 SM di Khirokitia, 

Cyprus, berupa jalur yang terbuat dari batu gamping yang level permukaanya 

dibuat lebih tinggi terhadap tanah dan dilengkapi dengan ramp pada tiap titik 

tertentu (Kostof, 1992). Jalur pejalan kaki menjadi elemen penting dalam 

perencanaan kota karena dengan adanya jalur pejalan kaki yang baik akan memberi 

dampak positif bagi kota  serta dapat merangsang aktivitas perdagangan di kawasan 

perdagangan, mengurangi dependensi masyarakat terhadap kendaraan sehingga 

meningkatkan kualitas lingkungan dan udara, karena pengurangan polusi yang 

dihasilkan oleh kendaraan (Shirvani, 1985). 

 

2.2.1 Definisi Jalur Pejalan Kaki 

 Jalur pejalan kaki merupakan elemen perancangan kota yang penting dan 

berperan dalam subsistem linkage dari jalur suatu kota, yaitu sebagai pembentuk 

keterhubungan antar aktivitas pada suatu lokasi (Shirvani, 1985). Fungsi jalur 

pejalan kaki akan berpengaruh pada citra suatu kota apabila digunakan oleh pejalan 

kaki dan bukan diperuntukkan untuk kegiatan lain terlebih disalahgunakan menjadi 

jalur kendaraan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1999), jalur pejalan kaki 

merupakan sebuah ruang lintas yang fungsinya diperuntukkan untuk berjalan kaki 

guna memenuhi kebutuhan para pejalan kaki. Jalur pejalan kaki juga dapat 

diartikan  sebagai sarana mobilitas bagi suatu individu atau manusia dari satu titik 

asal (origin) menuju titik tujuan (destination) dan dilakukan dengan berjalan kaki 

(Rubenstein, 1992). Jalur pejalan kaki meliputi trotoar, penyebrangan sebidang dan 



30 

 

penyebrangan tidak sebidang. Jalur pejalan kaki adalah komponen perkotaan 

sebagai ruang bagi suatu individu untuk melakukan pergerakan dengan berjalan 

kaki, dan biasanya terletak pada sisi jalan atau terbentuk untuk menjadi 

penghubung antara tempat yang satu dengan tepat yang lain. (Carr, 1992). Dari 

beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa jalur pejalan kaki adalah lintasan 

yang diperuntukkan untuk pejalan kaki yang menghubungkan satu tempat dengan 

tempat lainnya.  

 

2.2.2 Fungsi Jalur Pejalan Kaki 

Fungsi jalur pejalan kaki secara umum adalah sebagai ruang berjalan bagi 

orang untuk berjalan kaki. Berikut fungsi trotoar dalam Pedoman Konstruksi dan 

Bangunan Perencanaan Trotoar menurut Departemen Pekerjaan Umum (1990) di 

antaranya:  

a. Untuk jalur pergerakan bagi pejalan kaki agar selamat dan merasa 

nyaman dalam transportasinya.  

b. Untuk meningkatkan kelancaran mobilitas baik untuk kendaraan 

maupun pejalan kaki.  

c. Untuk memberikan ruang di bawah trotoar sebagai tempat utilitas 

kelengkapan jalan seperti drainase, penempatan rambu khusus pejalan 

kaki, rambu kendaraan, dan lain-lain. 

2.2.3 Jenis dan Klasifikasi Jalur Pejalan Kaki 

1. Jenis jalur pejalan kaki sebagai berikut: 

b) Terlindungi 

1. Indoor: 

a. Vertikal: tangga, ramp 

b. Horizontal: corridor (selasar), hall, mezzanin 

2. Outdoor: arcade, gallery, terowongan, selasar, shopping mall 

c) Tidak Terlindungi: trotoar, pathway, footpath, pedestrian mall, plaza, 

zebra cross, dan jembatan penyebrangan. 
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2. Klasifikasi jalur pejalan kaki adalah sebagai berikut (Rubenstein H. M., 

1992): 

a. Full Mall yaitu suatu jalur yang sepenuhnya difungsikan sebagai jalur 

pejalan kaki dengan cara menutup jalan yang sebenarnya difungsikan 

untuk jalur kendaraan, yang kemudian diubah menjadi jalur pejalan kaki 

atau plaza dengan jenis material yang berbeda, dan dilengkapi dengan 

jalur hijau, lampu penerangan dan fasilitas pendukung jalur pejalan kaki 

lainnya. 

b. Transit Mall, yaitu suatu jalur yang dibuat dengan mengurangi aktivitas 

kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan dari jalan yang sudah ada, 

dan mengutamakan sarana transportasi umum seperti bus, taksi dan 

kendaraan umum lainnya pada jalan tersebut.  

c. Semi Mall yaitu jalur yang diberlakukan pembatasan jumlah kendaraan 

dan penguraan lahan parkir, dimensi jalur untuk pejalan kaki dibuat 

lebih luas serta dilengkapi dengan taman dan pepohonan, penerangan 

dan fasilitas pendukung jalur pejalan kaki lainnya. 

 

2.2.4 Elemen Jalur Pejalan Kaki 

Menurut Rubenstein (1992), Elemen–elemen yang harus terdapat pada jalur 

pejalan kaki antara lain:  

1. Paving, adalah trotoar atau jalur yang rata. Dalam meletakkan paving, 

sangat perlu untuk memperhatikan pola, warna, tekstur dan daya serap air. 

Material paving meliputi: beton, batu bata, aspal, dan sebagainya. 

2. Lampu, adalah alat penerangan di waktu malam hari.  

3. Sign atau tanda, merupakan rambu-rambu yang berfungsi untuk 

memberikan informasi maupun larangan. Sign harus terletak pada titik yang 

gampang dilihat dan berada dalam jangkauan pandangan mata manusia 

tampilan visualnya tidak menimbulkan efek silau.  
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4. Sculpture, merupakan suatu benda yang memiliki fungsi untuk memberikan 

suatu identitas ataupun untuk menarik perhatian mata pengguna jalan.  

5.  Pagar pembatas, sebagai pembatas antara jalur pejalan kaki dengan jalur 

kendaraan.  

6. Kursi, mempunyai fungsi sebagai tempat untuk beristirahat bagi para 

pengguna jalan.  

7. Tanaman peneduh, berfungsi sebagai pelindung dan penyejuk area jalur 

pejalan kaki. Vegetasi yang sebaiknya ditanam pada jalur pejalan kaki 

adalah (Hakim I. R., 1987):  

a. Memiliki ketahanan terhadap pengaruh udara maupun cuaca 

b. Berdaun lebat 

8. Telepon umum, mempunyai fungsi sebagai sarana untuk pengguna jalan 

agar bisa berkomunikasi jarak jauh terhadap lawan bicaranya.  

9. Kios, shelter, dan kanopi, selain berfungsi sebagai peneduh dan tempat 

menunggu angkutan, keberadaannya dapat untuk mempengaruhi visual 

pada jalur pedestrian.  

10.  Jam, tempat sampah. Jam berfungsi sebagai petunjuk waktu. Sedangkan 

tempat sampah berfungsi sebagai sarana untuk pejalan kaki yang 

membuang sampah, agar pedestrian tetap nyaman dan bersih. 

 

2.2.5 Fasilitas Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki 

Fasilitas ruang pejalan kaki terbagi menjadi fasilitas prasarana dan fasilitas 

sarana ruang pejalan kaki. Fasilitas Prasarana dan sarana ruang pejalan kaki 

merupakan elemen elemen fisik pendukung penyediaan jalur pejalan kaki 

A. Fasilitas Prasarana Ruang Pejalan Kaki 

Fasilitas prasarana ruang pejalan kaki meliputi tempat penyeberangan 

bagi pejalan kaki. Penyeberangan bagi pejalan kaki yang efektif dilakukan 

melalui penataan berbagai komponen pendukung jalur pejalan kaki antara 

lain, informasi yang dibutuhkan terlihat seperti rambu lalu lintas dan rambu 

penyeberangan. 
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Pengaturan fasilitas jalur penyeberangan mengacu pada Pedoman 

Teknis Perekayasaan Fasilitas Pejalan Kaki di Wilayah Kota SK.43/AJ 

007/DRJD/97, dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan, Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat. Penyebrangan sebagai fasilitas prasarana ruang 

pejalan kaki terdiri atas lima jenis, diantaranya: 

a. Penyebrangan Sebidang (At- Grade) 

b. Penyebrangan Tidak Sebidang (Elevated/Underground) 

c. Marka untuk Penyebrangan 

d. Penyebrangan di Tengah Ruas 

e. Penyebrangan di Persimpangan 

 

B. Fasilitas Sarana Ruang Pejalan Kaki 

Ketentuan teknis dalam penyediaan sarana ruang pejalan kaki tercantum 

dalam Keputusan Menteri Perhubungan tentang Fasilitas Pendukung 

Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: KM 65 Tahun 1993, yaitu: 

1. Drainase  

2. Jalur hijau  

3. Lampu Penerangan  

4. Tempat Duduk  

5. Pagar pengaman  

6. Tempat Sampah  

7. Marka, Perambuan, Papan Informasi (Signage) 

a. Rambu larangan 

b. Rambu peringatan 

c. Rambu Perintah 

d. Rambu Petunjuk 
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2.3 Konsep Walkability 

Konsep Walkability merupakan suatu konsep yang melibatkan berbagai disiplin 

ilmu (Lo, 2011). Walkability dapat digunakan untuk mengukur kualitas dan kondisi 

suatu kawasan dalam mememenuhi kebutuhan suatu individu untuk melakukan 

kegiatan berjalan kaki menuju tempat tujuan (Nyagah, 2015). Meningkatkan 

walkability pada suatu kawasan dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk 

melakukan kegiatan berjalan kaki yang dapat berdampak pada peningkatan 

aksesibilitas terutama bagi pengguna yang memiliki kebutuhan khusus terkait 

transportasi, mengefisiensikan penggunaan lahan dari yang diperuntukkan untuk lahan 

parkir, meningkatkan kualitas kesehatan melalui kegiatan berjalan kaki, 

pengembangan kegiatan komersial, serta menurunkan tingkat kesenjangan yang terjadi 

di masyarakat (Setianto & Joewono, 2016). Suatu kawasan dapat dikatakan walkable 

jika kawasan tersebut menyediakan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman sehingga 

mendukung minat seseorang untuk berjalan kaki, di mana jalur pejalan kaki tersebut 

menjadi penghubung menuju titik tujuan perjalanannya serta menyediakan visual 

perjalanan yang menarik (Sondakh, 2017). 

A Walking Strategy for Western Australia (2007-2020) mengatakan bahwa 

dalam mendukung suatu lingkungan untuk berorientasi pejalan kaki, terdapat 4 aspek 

yang perlu diperhatikan, diantaranya 

1.  Akses: Menciptakan ruang pejalan kaki yang mudah diakses dan ruang terbuka 

yang menarik bagi pengguna dengan berbagai kegiatan fisik. Memastikan 

ketersediaan fasilitas bagi kaum manula dan difabel, serta memadai untuk orang 

yang membawa kereta bayi yang membutuhkan jalur landai, jalur yang lebar 

serta ditandai dengan adanya rambu-rambu petunjuk. Selain itu penting pula 

memperhatikan lokasi pemberhentian transportasi publik dan tempat parkir, 

baik kendaraan bermotor atau non motor. 

2. Estetika: Menciptakan suatu lingkungan yang menawarkan kesan 

menyenangkan dipandangan masyarakat, lokasi yang secara alami atau 

terbangun dapat menarik masyarakat untuk menggunakannya. 



35 

 

3. Keselamatan dan keamanan: Para pejalan kaki harus merasa aman sehingga 

mereka dapat menikmati perjalanan mereka pada kondisi jalan yang terawat 

dengan memprioritaskan keamanan personal. Untuk keamanan pejalan kaki 

maka trotoar hatus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan, oleh struktur 

fisik berupa curb. 

4. Kenyamanan: Para pejalan kaki harus dapat merasakan kenyamanan ketika 

berjalan pada suatu lingkungan dengan adanya ketersediaan fasilitas seperti 

adanya bangku bangku umum, tempat beristirahat serta adanya fasilitas air 

minum untuk publik. Faktor faktor yang mempengaruhi kenyamanan antara 

lain (Hakim & Utomo, 2002): 

a. Sirkulasi  

Sirkulasi yang tidak tertata dengan benar dapat mengurangi kenyamanan 

dalam kegiatan berjalan kaki, misalnya tidak adanya pembatas antara ruang 

untuk pejalan kaki dengan jalur kendaraan 

b. Iklim atau Kekuatan Alam  

Faktor iklim dapat direkayasa melalui tempat berteduh yang nyaman bagi 

pengguna jalur pejalan kaki, misalnya shelter dan gazebo 

c. Kebisingan  

Kebisingan dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan pada jalur pejalan 

kaki. Oleh sebab itu untuk meminimalisir tingkat kebisingan pada jalur 

kendaraan dapat dilakukan dengan penyediaan vegetasi sebagai buffer yang 

disusun rapat dengan pola dan ketebalan tertentu. 

d. Aroma atau Bau-bauan 

Untuk mengurangi gangguan aroma yang kurang sedap pada jalur pejalan 

kaki, dapat dilakukan dengan penyediaan vegetasi, pepohonan yang cukup 

tinggi, maupun dengan peninggian permukaan tanah. 

e. Bentuk  

Bentuk elemen landscape furniture sebaiknya disesuaikan dengan ukuran 

standar manusia. 
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f. Keamanan  

Safety need memiliki keterkaitan dengan aspek keselamatan atau keamanan, 

hal ini perlu menjadi prioritas dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki. 

g. Kebersihan  

Untuk memenuhi kebersihan suatu lingkungan perlu disediakan tempat 

sampah sebagai elemen lansekap dan sistem drainase yang baik. 

h. Keindahan 

Kualitas visual pada jalur pejalan kaki akan mempengaruhi minat berjalan 

kaki pada kawasan tersebut. 

 

2.4 Global Walkability Index 

Pengukuran walkability dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu 

lingkungan untuk digunakan oleh pejalan kaki (Christiana, 2017). Walkability ini 

digunakan untuk mencerminkan kondisi berjalan pada suatu daerah perkotaan.. 

Semakin tinggi nilai walkability suatu kawasan maka maka semakin baik kualitas 

pelayanan kawasan tersebut untuk digunakan oleh pejalan kaki. 

 Global Walkability Index (GWI) merupakan suatu metode penilaian terkait 

kondisi jalur pejalan kaki meliputi aspek keselamatan, kemanan, kenyamanan dan 

keindahan. Metode ini dikembangkan pada tahun 2006 oleh H. Krambeeck untuk 

World Bank. 

Pengukuran walkability dengan menggunakan parameter Global Walkability 

Index (GWI) pada Walkablity Surveys in Asian City sudah modifikasi agar sesuai 

dengan konteks Asia. Parameter yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Konflik jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain (walking path 

modal conflict)  

2. Ketersediaan jalur pejalan kaki  

3. Ketersediaan penyebrangan  

4. Keamanan penyebrangan  

5. Sikap pengendara motor  

6. Amenitas (fasilitas pendukung)  
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7. Infrastruktur penunjang kelompok penyandang cacat (disabled) 

8. Kendala/hambatan  

9. Keamanan terhadap kejahatan (safety from crime) 

Adapun indikator-indikator walkability dalam penyediaan jalur pejalan kaki 

(Flora, 2009 dalam Riyan Sanjaya, Soedarsono, dan Rachmat Mudiyono, 2017) adalah:  

1) Konektivitas, yaitu keterhubungan jalur pejalan kaki secara utuh 

2) Aksesibilitas, yaitu ketersediaan jalur yang lebar, serta kualitas permukaan  

3) Keamanan, meliputi ketersediaan tempat penyeberangan dan pencahayaan  

4) Kenyamanan, termasuk penyediaan fasilitas pendukung jalur pejalan kaki 

 

2.5 Kawasan Campuran 

Kawasan campuran adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi 

pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta 

fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat dimana 

kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola serta dipelihara dengan baik. 

Kawasan campuran pada umumnya mempunyai dua atau lebih peruntukan campuran 

(multifungsi) baik secara vertikal maupun horizontal memiliki akses yang tinggi 

berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur 

penghubung antar bangunan, didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi 

dengan teknologi yang memadai. Berdasarkan Tabel Zonasi, kawasan campuran 

disebutkan dengan kode C, dan terbagi menjadi 3 tipe, yaitu: 

1. Tipe C-1 untuk zona perumahan dan perdagangan dan jasa yaitu peruntukan 

lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi 

campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa. 

Proporsi Koefisien Luas Bangunan pada lahan dengan zona campuran terbagi 

berdasarkan Pola Sifat Lingkungan (PSL) dan koefisien luas bangunan (KLB) 

yang merupakan angka perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas 

lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang tercantum dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi. Berikut 
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adalah zona campuran (C1) proporsi KLB jika digolongkan berdasarkan Pola 

Sifat Bangunan: 

a. PSL sangat padat dan padat, proporsi bangunan komersial paling tinggi 

65% dan bangunan hunian paling kurang 35% 

b. PSL kurang padat dan tidak padat, proporsi bangunan komersial paling 

tinggi adalah 50% dengan persentase hunian paling kurang 50% 

c. PSL sangat padat, padat, kurang padat dan tidak padat pada kawasan 

pengembangan konsep TOD (Transit Oriented Development) persentase 

bangunan komersial paling tinggi 65% dan persentase hunian senilai 35% 

2. Tipe C-2 untuk zona perumahan dan perkantoran yaitu peruntukan lahan budi 

daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran 

antara perumahan dan perkantoran. Dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Tersedianya ruang untuk: kegiatan perumahan kepadatan tinggi dengan 

konsep hunian vertikal  

b. Kegiatan perkantoran yang melayani masyarakat pada subzona tersebut  

c. Sirkulasi masyarakat baik sirkulasi vertikal maupun horizontal, termasuk 

luas lobby lift, lobby utama, jalur masuk dan keluar, jalur pejalan kaki 

antar bangunan, dan jalur pejalan kaki menuju pemberhentian kendaraan 

umum. 

3. Tipe C-3 untuk zona perkantoran dan perdagangan dan jasa budi daya yang 

terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara 

perkantoran dan perdagangan/jasa. Dengan kriteria yaitu:  

a. Tersedianya ruang untuk: kegiatan perkantoran dan komersial dengan 

konsep bangunan vertikal  

b. Kegiatan perkantoran dan komersial yang melayani masyarakat pada 

subzona dan/atau masyarakat di luar subzona tersebut  

c. Sirkulasi vertikal dan horizontal, termasuk luas lobby lift, lobby utama, 

jalur masuk dan keluar, jalur pejalan kaki antar bangunan, dan jalur 

pejalan kaki menuju pemberhentian kendaraan umum. 
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2.6 Penelitian Terdahulu dan Sintesa Variabel 

Dalam penelitian ini akan dijabarkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat walkability jalur pejalan kaki yang akan dipilih menjadi variabel dalam 

penelitian. Variabel penelitian sendiri adalah suatu alat ataupun kegiatan dengan variasi 

tertentu untuk dipelajari oleh peneliti dan kemudian dapat disimpulkan (Sugiyono, 

2009). Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yang 

termasuk menjadi bahan acuan untuk menentukan variable penelitian selain landasan 

teori yang telah dibahas serta variabel yang akan menjadi variabel penelitian ini adalah 

parameter tingkat walkability jalur pejalan kaki yang selanjutnya akan menjadi objek 

dalam penelitian (Tabel II.1) 

 

Tabel II.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Tahun Indikator 

1. Kualitas Walkability Jalur 

Pedestrian pada Koridor 

Jalan Permindo, Padang 

berdasarkan Persepsi 

Masyarakat 

Ashiddiqy Adha 

dan Jenny 

Ernawati 

2017 • Keterhubungan 

• Kejelasan 

• Kenyamanan 

• Kemudahan 

• Kenyamanan 

• Keamanan 

• Keamanan 

• Universal 

• Aksesibilitas 

2. Pengembangan Jalur Pejalan 

Kaki Dengan Konsep 

Walkable City Koridor 

Dukuh Atas Jakarta 

Berdasarkan Preferensi 

Pengguna 

Nadia Emeralda 

Christiana 

2017 • Konflik jalur pejalan 

kaki dengan moda 

transportasi lain 

(walking path modal 

conflict)  

• Ketersediaan jalur 

pejalan kaki  



40 

 

No Judul Peneliti Tahun Indikator 

• Ketersediaan 

penyebrangan  

• Keamanan 

penyebrangan  

• Sikap pengendara 

motor  

• Amenitas (fasilitas 

pendukung)  

• Infrastruktur 

penunjang kelompok 

penyandang cacat 

(disabled) 

• Kendala/hambatan  

• Keamanan terhadap 

kejahatan (safety 

from crime) 

3. Penerapan Konsep 

Walkability Di Kawasan 

Alun-Alun Kota Malang 

Imma Widyawati 

Agustin 

2017 • Fasilitas Pejalan 

Kaki 

• Konflik Pejalan Kaki 

• Penyebrangan 

• Pemeliharaan 

• Ukuran jalur pejalan 

kaki 

• Buffer 

• Aksesibilitas 

• Estetika 

• Peneduh 

4. Penilaian Kualitas Fasilitas 

Pejalan Kaki (Walkability 

Assessment) 

Senjaya Setianto  

dan Tri Basuki 

Joewono 

2018 • Keselamatan 

• Kualitas Jalur 
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No Judul Peneliti Tahun Indikator 

• Kenyamanan suhu 

jalur 

 Penilaian Walkability Score 

Index pada Pusat Pelayanan 

dalam Menuju Kota Malang 

Berkelanjutan 

Maria C. 

Endarwati, Arief 

Setyawan, 

Oktoviani 

Marison 

2018 • Konflik jalur pejalan 

kaki dengan moda 

transportasi lain 

(walking path modal 

conflict)  

• Ketersediaan jalur 

pejalan kaki  

• Ketersediaan 

penyebrangan  

• Keamanan 

penyebrangan  

• Sikap pengendara 

motor  

• Amenitas (fasilitas 

pendukung)  

• Infrastruktur 

penunjang kelompok 

penyandang cacat 

(disabled) 

• Kendala/hambatan  

• Keamanan terhadap 

kejahatan (safety 

from crime) 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 
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Tabel II.2 

Tabel Sintesa Variabel Penelitian Terdahulu 

 

Nama Variabel 

Nama Peneliti 

Ashiddiqy 

Adha dan 

Jenny 

Ernawati 

Nadia 

Emeralda 

Christiana 

Imma 

Widyawati 

Agustin 

Senjaya 

Setianto  dan 

Tri Basuki 

Joewono 

Maria C. 

Endarwati, 

Arief 

Setyawan, 

Oktoviani 

Marison 

Keterhubungan √     

Kejelasan √     

Kenyamanan √     

Kemudahan √     

Kenyamanan √     

Keamanan √     

Keamanan √     

Universal √     

Aksesibilitas √     

Konflik jalur 

pejalan kaki 

dengan moda 

transportasi lain 

(walking path 

modal conflict) 

 √ √  √ 

Ketersediaan jalur 

pejalan kaki 
 √ √  √ 

Ketersediaan 

penyebrangan 
 √ √  √ 

Keamanan 

penyebrangan 
 √   √ 

Sikap pengendara 

motor 
 √   √ 

Amenitas 

(fasilitas 

pendukung) 

 √   √ 

Infrastruktur 

penunjang 
 √   √ 
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Nama Variabel 

Nama Peneliti 

Ashiddiqy 

Adha dan 

Jenny 

Ernawati 

Nadia 

Emeralda 

Christiana 

Imma 

Widyawati 

Agustin 

Senjaya 

Setianto  dan 

Tri Basuki 

Joewono 

Maria C. 

Endarwati, 

Arief 

Setyawan, 

Oktoviani 

Marison 

kelompok 

penyandang cacat 

Keamanan 

terhadap 

kejahatan (safety 

from crime) 

 √   √ 

Kendala/hambatan  √   √ 

Keberadaan 

peneduh 
  √   

Dimensi/ukuran 

jalur pedestrian 
  √   

Pemeliharaan   √   

Buffer   √   

Aksesibilitas   √   

Estetika   √   

Keselamatan    √  

Kualitas Jalur    √  

Kenyamanan suhu 

jalur 
   √  

Sumber: Hasil Analisis, 2020 
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Tabel II.3 

Tabel Variabel Terpilih 

 

No Variabel Terpilih 

1.  Konflik jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain (walking path 

modal conflict)  

2.  Ketersediaan jalur pejalan kaki  

3.  Ketersediaan penyebrangan  

4.  Keamanan penyebrangan  

5. Sikap pengendara motor  

6. Amenitas (fasilitas pendukung)  

7. Infrastruktur penunjang kelompok penyandang cacat  

8. Keamanan terhadap kejahatan (safety from crime) 

9. Hambatan dalam berjalan kaki 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

 


