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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Kota Ternate dengan tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi, seringkali 

menunjukan gejala konflik antara pejalan kaki dan arus lalu lintas kendaraan, apalagi di 

tambah dengan fasilitas bagi pejalan kaki ( trotoar ) yang tidak memadai yang secara 

langsung juga menyebabkan pejalan kaki harus rela berjalan pada jalur yang tidak 

semestinya dan tidak dapat menjamin keamanan serta keselamatan diri pejalan kaki 

tersebut. 

Untuk mewujudkan kawasan pusat kota menjadi kawasan yang lebih nyaman bagi 

pejalan kaki, pelayanan Trotoar harus terpenuhi terutama pada kawasan jalan merdeka 

dan jalan sultan khairun yang terdapat pertokoan dan taman kota serta pejalan kaki yang 

menunggu kendaraan umum di kawasan tersebut. 

Semakin banyaknya orang melakukan aktifitas sehari – hari membawa pengaruh 

terhadap kelancaran lalu lintas di jalan merdeka dan jalan sultan khairun oleh interaksi 

sosial antara pejalan kaki sehingga tingkat pelayanan jalur pejalan kaki ( pedestrian Level 

of Service ) yang ada pada kawasan tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah. 

Tingkat kepadatan Lalu Lintas sampai saat ini masih menjadi masalah, khususnya 

yang terkait dengan pertumbuhan lalu lintas pejalan kaki.Pertumbuhan ini tidak hanya 

menimbulkan masalah kemacetan Lalu Lintas, tetapi juga menimbulkan masalah lain, 
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seperti kecelakaan Lalu Lintas, Dalam hal ini ruang gerak manusia, khususnya dalam 

berjalan, masih tersisihkan dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor. 

Perhatian pemerintah masih terarah pada pemenuhan kebutuhan kendaraan 

pribadi.Kondisi terlihat pada pembangunan beberapa ruas jalan, yang hanya membangun 

bagian jalan untuk kendaraan bermotor saja. Sedangkan ruang untuk manusia berjalan 

kaki kurang atau tidak di perhatikan, hilang, atau beralih fungsi menjadi ruang parkir dan 

ruang untuk pedagang kaki lima berjualan. 

Lalu lintas menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Angkutan Jalan ( UU No.22/2009. “Tentang lalu lintas dan angkutan jalan” ) 

pada pasal 25 di sebutkan bahwa “ setiap jalan yang di gunakan untuk Lalu Lintas umum 

wajib di lengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk pejalan kaki dan 

peyandang cacat ( disabilitas ).Dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan 

jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Berdasarkan ketentuan legal tersebut , 

maka terdapat keharusan untuk menyediakan fasilitas pejalan kaki yang memadai. 

Ruang jalan bagi kendaraan yang terbatas sering menimbulkan kemacetan yang 

tidak dapat di hindari, sehingga memaksa para pengguna kendaraan bermotor untuk 

mengunakan trotoar sebagai lahan parkir, hal ini juga tidak terlepas dari pejalan kaki yang 

menggunakan ruas jalan untuk menyebrang di karenakan trotoar yang beralih fungsi 

menjadi lahan parkir dan tempat perdagangan. 

Pemerintah kota penting memberi perhatian lebih terhadap fasilitas pejalan kaki 

baik ditinjau dari segi kenyamanan maupun keamanan. Dengan menerbitkan suatu Perda, 

perlu adanya tindakan lebih lanjut agar suatu peraturan tersebut dapat diberlakukan di 
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masyarakat, dalam hal ini berkaitan dengan Efektifitas dan Pelayanan Trotoar bagi pejalan 

kaki. 

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, peneliti mengangkat judul penelitian 

ini adalah “ Efektifitas Trotoar Berdasarkan Tingkat Pelayanan Trotoar Di Jalan 

Merdeka dan jalan Sultan Khairun Kota Ternate “ 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Efektifitas trotoar di jalan Merdeka dan jalan Sultan Khairun Kota 

Ternate 

2. Bagaimana tingkat pelayanan trotoar di jalan merdeka dan jalan Sultan Khairun 

Kota Ternate ? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Lokasi penelitian adalah jalur trotoar pada dua sisi di jalan merdeka dan jalan 

sultan khairun kota ternate 

2. Waktu tempuh pejalan kaki yang diteliti berdasarkan pejalan kaki yang berjalan 

normal, sehingga gerakan yang belari atau berhenti sementara di abaikan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitia ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektifitas trotoar di jalan merdeka dan jalan Sultan Khairun 

Kota Ternate 

2. Untuk menganalisa tingkat pelayanan trotoar di jalan Merdeka dan jalan Sultan 

Khairun Kota Ternate 
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1.5 Sistimatika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab berisi tentang latar belakng, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan, sistimatika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang acuan dan landasan teori yang menjadi dasar dalam 

penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang metodologi atau cara mendapatkan data – data yang 

akan di gunakan dalam penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi tentang hasil perhitungan data mentah yang di dapat di lokasi 

penelitian dan juga pembahasan terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini
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