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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

A. Efektivitas  

Pengertian efektifitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan sebelumnya (Edi 

Supriady Koswara,2014). Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana 

efektifitas kegunaan JPO di Jl. Jendral A Yani Wonosobo. Oleh karena itu, 

efektivitas yang dimaksud disini adalah mengkaji bagaimana pemanfaatan 

JPO oleh masyarakat dan bagaimana strategisitas penempatan JPO di Jl. 

Jendral A Yani Wonosobo. Dalam ukuran penulis, dikatakan efektif apabila 

JPO lebih dipilih oleh sebagian besar masyarakat sebagai tempat untuk 

menyeberang, walau mereka harus mengambil resiko lebih cape dan lebih 

lama sampai dari pada menyebrang langsung dijalanan dengan tingkat 

keselamatan yang rendah. Di samping itu, efektivitas juga terletak pada 

indikator pemanfaatan JPO sebagai sarana Penyeberangan. 

B. Teori Tentang Pejalan Kaki 

Istilah pejalan kaki atau pedestrian berasal dari bahasa Latin 

pedesterpedestris yaitu orang yang berjalan kaki atau pejalan kaki. Pedestrian 

juga berasal dari kata pedos bahasa Yunani yang berarti kaki sehingga 

pedestrian dapat diartikan sebagai pejalan kaki atau orang yang berjalan kaki. 

Pedestrian juga diartikan sebagai pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan 

orang atau manusia dari satu tempat ke titik asal origin ke tempat lain sebagai 

tujuan destinasi dengan berjalan kaki (Rubenstein, 1992). 
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Jalur pedestrian merupakan daerah yang menarik untuk kegiatan sosial, 

perkembangan jiwa dan spiritual, misalnya untuk bernostalgia, pertemuan 

mendadak, berekreasi, bertegur sapa dan sebagainya. Jadi jalur pedestrian 

adalah tempat atau jalur khusus bagi orang berjalan kaki. Jalur pedestrian pada 

saat sekarang dapat berupa trotoar, pavement, sidewalk, pathway, plaza dan 

mall. Jalur pedestrian yang baik harus dapat menampungsetiap kegiatan 

pejalan kaki dengan lancar dan aman. Persyaratan ini perlu dipertimbangkan 

di dalam perancangan jalur pedestrian. Agar dapat menyediakan jalur 

pedestrian yang dapat menampung kebutuhan kegiatan-kegiatan tersebut 

maka perancang perlu mengetahui kategori perjalanan para pejalan kaki dan 

jenis-jenis titik simpul yang ada dan menarik bagi pejalan kaki. 

Jalur pedestrian sebagai unit ruang kota keberadaannya dirancang 

secara terpecah-pecah dan menjadi sangat tergantung pada kebutuhan jalan 

sebagai sarana sirkulasi. Menurut Murtomo dan Aniaty (1991) jalur 

pedestrian di kota-kota besar mempunyai fungsi terhadap perkembangan 

kehidupan kota, antara lain pedestrianisasi dapat menumbuhkan aktivitas 

yang sehat sehingga dapat mengurangi kerawanan kriminalitas. 

Pedestrianisasi dapat merangsang berbagai kegiatan ekonomi 

sehingga akan berkembang kawasan bisnis yang menarik. Pedestrianisasi 

sangat menguntungkan sebagai ajang kegiatan promosi, pameran, periklanan, 

kampanye dan lain sebagainya. Pedestrianisasi dapat menarik bagi kegiatan 

sosial, perkembangan jiwa dan spiritual. Pedestrianisasi mampu 

menghadirkan suasana dan lingkungan yang spesifik, unik dan dinamis di 
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lingkungan pusat kota. Pedestrianisasi berdampak pula terhadap upaya 

penurunan tingkat pencemaran udara dan suara karena berkurangnya 

kendaraan bermotor yang lewat. 

Fungsi jalur pedestrian yang disesuaikan dengan perkembangan kota 

adalah sebagai fasilitas pejalan kaki, sebagai unsur keindahan kota, sebagai 

media interaksi sosial, sebagai sarana konservasi kota dan sebagai tempat 

bersantai serta bermain. Sedangkan kenyamanan dari pejalan kaki dalam 

berjalan adalah adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan berjalan 

dan dapat donikmatinya kegiatan berjalan tersebut tanpa adanya gangguan 

dari aktivitas lain yang menggunakan jalur tersebut. 

 

C. Kajian Tentang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) 

1. Pengertian Jembatan Penyeberangan orang (JPO) 

Jembatan adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi 

melewatkan lalu lintas yang terputus pada kedua ujung jalan akibat adanya 

hambatan berupa sungai, saluran, kanal, selat, lembah serta jalan dan jalan 

kereta api yang menyilang. Sedangkan Jembatan Penyeberangan Orang 

(JPO) adalah jembatan yang letaknya bersilangan dengan jalan raya atau 

jalur kereta api, letaknya berada di atas kedua objek tersebut, dan hanya 

diperuntukkan bagi pejalan kaki yang melintas (menyeberang) jalan raya 

atau jalur kereta api (Novita Rosyida,2012).  

Jembatan Penyeberangan Orang juga dapat diartikan sebagai 

fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar, 
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menyeberang jalan tol, atau jalur kereta api dengan menggunakan jembatan 

tersebut, sehingga alur sirkulasi orang dan lalu lintas kendaraan dipisah 

secara fisik dan kemungkinan terjadi kecelakaan dapat dikurangi. 

Keberadaan fasilitas jembatan penyeberangan orang di suatu daerah yang 

di bangun akan menimbulkan dampak untuk memulainya sebuah 

pembangunan kesadaran masyarakat untuk mau menggunakan dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas tersebut. 

Apabila setiap masyarakat dan para pengguna fasilitas mempunyai 

kesadaran yang tinggi, maka kehidupan masyarakatpun akan menjadi 

sejahtera dan angka kecelakaan serta kemacetan lalu lintas akan dapat 

dikurangi. 

2. Tujuan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) 

Mengurangi angka kecelakaan yang ada pada suatu jalan dimana 

pemenuhan volume kendaraan yang melebihi batas menjadikan solusi yang 

terbaik untuk membuat JPO dikarenakan adanya zebra cross tidak 

menghalau resiko akan adanya kecelakaan yang fatal (Novita 

Rosyida,2012). 

3. Elemen Kebutuhan Pejalan Kaki 

Setiap pejalan kaki membutuhkan sarana untuk berjalan pada ruas 

jalan dengan nyaman. Maka dperlukan untuk berjalan kaki disepanjang 

alan koridor yaitu berupa pendestrian dan jembatan penyeberangan untuk 

pencapaian diataranya arus lalulintas jalan yang padat (Huimin Niu,2014). 
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4. Pendestrian  

Pendestrian adalah suatu sarana pergerakan atau perpindahan orang 

satu atau sekelompok orang dari suatu titik tolak ke tempat lain sebagai 

tujuan dengan menggunakan modal jalan kaki yaitu pejalan kaki untuk 

melakukan aktifitas/ pencapaian pada suatu tempat, dan secara fisik terletak 

pada sisi pinggir jalan raya. Setiap pejalan kaki akan membutuhkan sarana 

pedestrian yang aman dan nyaman. Untuk itu dipertimbangkan lebar 

pendestrian dan bahan-bahan yang digunakan dalam pendestrian. Beberapa 

elemen/material yang sering digunakan yaitu batu, bata, beton, paving, dan 

aspal. Jalur pada pinggir jalan akan menarik dengan dilengkapi street future, 

seperti bangku, tempat sampah, lampu penerangan,dan telepon umum. 

5. Berdasarkan Pola Jembatan 

Linier (flat/datar) dimana jembatan ini mempunyai bentang yang 

datar. Busur (arces) Jembatan yang mempunyai pola melengkung. 

Berdasarkan struktur jembatan yaitu monoblock, portal, apung, rangka, 

kabel, dan advence. Berdasarkan material yaitu batu, berbagai jenis kayu. 

beton bertulang, baja, dan komposit. 

6. Terminologi Jembatan 

Titian besar, suatu jalan kayu/beton/besi yang direntangkan diatas 

sungai, tepi pangkalan, jalan, dan sebagainya. Sarana yang digunakan 

untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat lain karena adanya 

suatu rintangan. Penyeberangan yaitu suatu proses, cara, perbuatan 

menyeberang jalan untuk mencapai pencapaian dan suatu tempat ke tempat 
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lain dengan melintasi suatu aktifitas tertentu. 

7. Jenis Fasilitas Pada Jalan Raya 

a. Jembatan penyeberangan adalah fasilitas berupa jembatan baja/beton     

yang berada di atas jalan raya. 

b. Zebra Cross adalah fasilitas penyeberangan pada badan jalan itu sendiri 

dengan identifikasi khusus/warna khususyaitu hitam putih. 

c. Penyeberangan bawah tanah adalah penyeberangan di bawah tanah 

mengunakan 

8. Pertimbangan Diadakannya Jembatan Penyeberangan 

Dibangun jembatan penyeberangan harus melalui pertimbangan 

yang dibuat oleh pemerintah beserta tim, dalam hal ini yaitu konsultan, 

kontraktor, beserta dinas pekerjaan umum sebagai pelaksana proyek. 

Beberapa pertimbangan yaitu dilihat dan pengguna pejalan kaki yang 

melakukan aktifitas penyeberangan dengan frekuensi tingkat kepadatan 

yang tinggi misalnya pada pasar, sekolah, mall, dll. Kebutuhan pengendara 

motor akan rencana kecepatan yang akan dicapai tanpa ada halangan dan 

aman dilihat dari lalu lintas yang sangat padat dan mobilitas tinggi 

kebutuhan keamanan dan penyeberangan jalan untuk anak–anak sekolah, 

karena belum stabil pengontrolan untuk dirinya. Misalnya untuk SD dan 

Taman Kanak-kanak (TK) 
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D. Konstruksi dan Material 

1. Konstruksi Baja 

Berupa struktur baja yang dirangkai menjadi jembatan 

penyeberangan. Alas pijakan kaki lantai jembatan menggunakan kayu. 

Konstruksi ini merupakan konstruksi yang digunakan pada kota-kota besar. 

Biaya yang digunakan berkisar 160-190 juta, tergantung kondisi existing 

dilapangan. Konstruksi beton berupa rangkaian dan beton bertulang pre 

stress pra cetak batang pembatangannya. Konstruksi ini merupakan 

konstruksi yang dipakai pada saat ini, karena relative kuat dan kokoh. 

2. Material Jembatan Penyeberangan 

a. Beton bertulang, dipergunakan sebagai konstruksi Utama 

b.  Besi digunakan pada ranting I pembatas dan pada rangka atap 

c.  Baja di gunakan untuk kontruksi utama 

3. Ketentuan jembatan penyeberangan 

a. Tidak menggangu kelancaran lalulintas 

b. Tangga dan kepala jembatan di letakan di luar jalur trotoar 

c. Pilar tangga di leltakan di tengah median 

d. Tinggi jembatan minimal 5 m dari mukatanh 

e. Lebar minimum jalur pejalan kaki dan tangga adalah 2 m 

f. Pada kedua sisi jalur jembatan di beri sandaran 

g. Tinggi tanjakan minimal 15cm dan maksimal 21.5 cm 

h. Lebar injakan minimal 21.5 cm dan maksimum 30.5 cm 
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i. Jumlah tanjakan dan pinjakan berdasar tinggi jembatan yang di 

rencanakan 

j. Denah dan tipe tangga harus di sesuaikan denga  ruang yang 

tersedia. 

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengunaan jembataan 

penyeberangan orang. 

1. Menurut O’Flaherty (1997) Faktor-faktor yang memperngaruhi 

penuna fasilitas penyeberangan orang adalah: 

a. Jarak (dircrness of rute) 

b. Kemudahan (ease of negotional) 

c. Estetik (inters of specific feutures) 

d. Pertimbangan lingkungan (general enivernmental appeal) 

e. Keselamatan (saferty) 

2. Berdasarkan skripsi M. Fathien & Triyatni Martosenjoyo dalam 

jurnalny, Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan fasilitas 

penyebrangan orang adalah  

a. Kemudahan 

b. Kegunaan 

c. Keamanan  

d. kemandirian pemanfaatan 

 

 

 

Tingkat Efektivitas Penggunaan…, Saleh Al Vicks Faiz, Fakultas Teknik Dan Sains UMP, 2018



13 

 

F. Populasi dan Sampling 

Pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2007:80). Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek-obyek 

dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 

ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut. Di 

dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pengguna Jembatan 

Penyeberangan Orang dengan jumlah (JPO). Menurut Sugiyono (2007), 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

tersebut. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul repersentatif (mewakili). Teknik 

Sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Di dalam penelitian, 

teknik sampling terbagi menjadi dua bagian yakni probability dan 

nonprobability sampling.  

  

Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling merupakan 
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teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik non-probability 

sampling, di dalam teknik ini terbagi menjadi enam teknik sampel yakni 

Sampling Sistematis, Sampling Kuota, Sampling Accidental, Sampling 

Purposive, Sampling Jenuh, Snowball Sampling. Dari enam teknik sampel 

tersebut peneliti menggunakan teknik sampel accidental yang dimana 

sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2007). Teknik ini digunakan karena 

topik yang diteliti adalah mengenai efektivitas pengguna Jembatan 

Penyeberangan Orang (JPO). . Maka sampel ditentukan dengan rumus 

(Riduwan dan Kuncoro, 2007): 

 

Keterangan :  n = Jumlah sampel 

       N = Jumlah Populasi 

       d =  Persentase yang ditetapkan 

 

G.  Parameter Efektivitas Jembatan Penyeberangan. 

Definisi efektivitas adalah mampu mendapatkan hasil yang di 

inginkan mendefinisikan ukuran efektivitas sebagai sebuah parameter yang 

menjelaskan kualitas atau layanan yang disendiakan bagi penguna. 

Mengingat tidak ada setandar baku yang menjelaskan efektivitas jembatan 
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penyeberangan, maka di ambilah kesepakatan untuk mengunakan table di 

bawah ini  

Tabel 2.1. Kriteria Tingkat Efektivitas Jembatatan Penyeberangan Orang 

Prosentase Kategori 

   0 – 20 % Kategori Sanagat Tidak Efektif 

20,1 – 40 % Kategori Tidak Efektif 

40,1 – 60 % Kategori Cukup Efektif 

60,1 – 80 % Kategori Efektif 

80,1 – 100 % Kategori Sangat Efektif 

      Sumber : McShane, 1990 

 

H.  Kajian Tentang UU. LLUAJ No 22 Tahun 2009 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 melihat bahwa lalu lintas dan 

angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan 

dan integrasi nasional sebagai bagiandari upaya memajukan kesejahteraan 

umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang 

hendak dicapai oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 

yang di maksut oleh Undang-Undang ini yaitu terwujudnya pelayanan lalu 

lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar,dan terpadu 

dengan roda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, 

memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan 

bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.  

”Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya 

penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat”. Undang- undang 

No.22 tahun 2009 salah satunya menjelaskan bahwa adanya harapan untuk 

mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa. Dalam hal ini tentunya 
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juga mengarah pada etika bagi pejalan kaki. Dalam UU ini juga mengatur 

tentang hak dan kewajiban pejalan kaki. Pasal 131 ayat 1 sudah menjelaskan 

bahwa pejalan kaki berhak atas fasilitas penyeberangan.  

 Untuk memenuhi aturan tersebut, maka pemerintah menyediakan 

berbagai sarana, di antaranya zebra cross, trotoar dan jembatan 

penyeberangan orang (JPO). Namun dalam prakteknya, UU ini justru 

dirasakan tidak efektif, karena masyarakat cenderung tidak menggunakan 

sarana yang ada, terlebih JPO. 

I. Peneliti Terdahulu 

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu 

No 

 

Judul Penelitian 

Terdahulu 

Metode Penelitian Hasil 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi karakteristik 

penggunaan jembatan 

penyeberangan pada 

daerah pembelanjaan di 

jalan sudirman kota 

Palembang (Hariman 

Hakim Harahap,2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemenfaatan jembatan 

penyeberangan orang di 

kota Makasar(Azmy, M. 

Fathien; Martosenjoyo, 

Triyatni,2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Metode yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah Analytical 

Hierarchy Proces (AHP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode yang di gunakan 

penelitian ini adalah deskriptif 

eksplanatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Hasil analisis terhadap 

efektifitas jembatan pejalan 

kaki, Jembatan A, Jembatan B 

dan Jembatan C adalah 

95,84%. Itu Hasil analisis dari 

100 responden menunjukkan 

bahwa faktor utama yang 

mempengaruhi pemilihan 

penggunaan jembatan 

penyeberangan pejalan kaki 

35,95% dankenyamanan 

29,06%. sedangkan dari segi 

kriteria teknis, lebar jembatan 

33% dan pos keamanan 28% 

 

 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa JPO di Makassar: 

ketinggian anak tangga relatip 

masih tinggi utamanya bagi 

manula, wanita utamanya 

wanita hamil dan anak-anak, 

tekstur lantai JPO relatip licin 

utamanya pada saat hujan,  

lebar tangga dan lebar JPO 

kurang lebar, JPO tidak dapat 

digunakan secara optimal bagi 

penderita cacat karena tak 
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No 

 

Judul Penelitian 

Terdahulu 

Metode Penelitian Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memodelkan Persepsi 

dan Preferensi Pejalan 

Kaki di Fasilitas 

Penyeberangan 

(Huimin Niu,2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode yang di gunakan 

penelitian ini adalah model 

logit multinomial 

. 

tersediakan fasilitas 

aksesibilitas utamanya 

pengguna kursi roda (tuna 

daksa). 

 

 

 

Hasilnya menunjukkan bahwa 

pejalan kaki lebih memilih 

jalan layang / underpass, dan 

kebanyakan pejalan kaki 

menganggap keselamatan 

sebagai kepentingan pertama. 

Dalam pandangan kondisi 

biaya dan konstruksi, 

penyeberangan yang disahkan 

dianjurkan untuk membantu 

meminimalkan konflik 

kendaraan pejalan kaki. 
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