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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Pengertian Kecelakaan 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1993 tentang 

Prasarana dan Lalu lintas Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di 

jalan yang tidak disangka – sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan 

dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau 

kerugian harta benda.  

Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa :  

a. korban mati, adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat 

kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari setelah kecelakaan tersebut. 

b. korban luka berat, adalah korban yang karena luka-lukanya menderita 

cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga 

puluh) hari sejak terjadi kecelakaan. 

c. korban luka ringan, adalah korban yang tidak termasuk dalam 

pengertian korban mati dan korban luka berat. 

Kriteria untuk korban kecelakaan di atas berbeda dengan kriteria korban 

kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh PT Jasa Marga. Kriteria korban 

kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh PT Jasa Marga adalah sebagai berikut : 

a. Meninggal, adalah keadaan dimana pada penderita terdapat tanda – 

tanda  kematian fisik. Korban meninggal adalah korban kecelakaan 

yang meninggal di lokasi kejadian atau meninggal selama perjalanan 

ke rumah sakit. 

b. Luka berat, adalah keadaan korban mengalami luka – luka yang dapat 

membahayakan jiwanya dan memerlukan pertolongan atau perawatan 

lebih lanjut dengan segera di rumah sakit, terdiri dari : 

• Luka yang menyebabkan keadaan penderita menurun, biasanya 

luka mengenai kepala atau batang kepala 
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• Luka bakar yang luasnya meliputi 25% dengan luka baru 

• Patah tulang anggota badan dengan komplikasi disertai rasa nyeri 

yang hebat dan pendarahan hebat 

• Pendarahan hebat kurang lebih 500 cc 

• Benturan / luka yang mengenai badan penderita yang 

menyebabkan kerusakan alat – alat dalam, misalnya dada, perut, 

usus, kandung kemih, ginjal, limpa, hati, tulang belakang dan 

batang kepala 

c. Luka ringan, adalah keadaan korban mengalami luka – luka yang tidak 

membahayakan jiwa dan atau tidak memerlukan pertolongan atau 

perawatan lebih lanjut di rumah sakit, terdiri : 

• Luka kecil di daerah kecil dengan pendarahan sedikit dan penderita 

sadar 

• Luka bakar dengan luasnya kurang dari 15% 

• Keseleo dari anggota badan yang ringan tanpa komplikasi 

Penderita – penderita di atas semuanya dalam keadaan sadar, tidak 

pingsan atau muntah – muntah 

Disamping pengertian di atas, beberapa pengertian lain tentang kecelakaan 

lalu lintas adalah sebagai berikut : 

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang 

melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor dalam satu ruas jalan dan 

mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa (Kadiyali 

dalam Wibowo, 2005). 

Kecelakaan adalah peristiwa yang terjadi pada suatu pergerakan lalu lintas 

akibat adanya kesalahan pada sistem pembentuk lalu lintas, yaitu pengemudi 

(manusia), kendaraan, jalan dan lingkungan. Pengertian kesalahan di sini dapat 

dilihat sebagai suatu kondisi yang tidak sesuai dengan standar atau perawatan 

yang berlaku maupun kelalaian yang dibuat oleh manusia (Carter & Homburger 

dalam Wibowo, 2005). 

Kecelakaan adalah suatu rentetan kejadian yang biasanya mengkibatkan 

kematian, luka atau kerusakan harta benda yang tidak disengaja dan terjadi di 
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jalan atau tempat terbuka untuk umum dan digunakan untuk lalu lintas kendaraan 

(National Safety Council, 1996). 

Kecelakaan lalu lintas adalah sebuah kecelakaan yang mengakibatkan 

kematian, dan atau luka – luka, yang mana disebabkan oleh lalu lintas kendaraan 

atau mobil yang melaju pada jalan raya (Traffic Bureau, National Police Agency, 

Japan, 1994). 

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai acuan adalah pengertian 

kecelakaan lalu lintas seperti tersebut dalam PP Nomor 43 tahun 1993 tentang 

Prasarana dan Lalu lintas Jalan. 

Namun acuan ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena informasi 

yang kami peroleh tentang jenis data yang ada di lapangan baik dari pihak 

kepolisian, rumah sakit maupun asuransi, tidak dapat memenuhi persyaratan 

tentang definisi korban kecelakaan lalu lintas seperti yang disebutkan oleh PP 

Nomor 43 tahun 1993 tersebut. Hal ini terutama berkaitan dengan faktor waktu, 

yaitu tidak adanya catatan lengkap tentang korban kecelakaan yang dirawat di 

rumah sakit sampai dengan jangka waktu tiga puluh hari lamanya.  

 

2.2. Klasifikasi Kecelakaan 

Jenis kecelakaan dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme 

kecelakaan yang dialami oleh kendaraan yang terlibat. Adapun jenis kecelakaan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Kecelakaan sendiri 

b. Menabrak obyek tetap 

c. Menabrak penyeberang 

d. Tabrakan depan – belakang 

e. Tabrakan depan – depan 

f. Tabrakan samping – samping 

g. Tabrakan beruntun 

Berdasarkan posisi kecelakaan, Kadiyali dalam Kamarwan (1990) 

membagi kecelakaan menjadi : 

a. Tabrakan menyudut (angle), terjadi antara kendaraan yang berjalan 

pada arah yang berbeda tetapi juga bukan pada arah yang berlawanan. 
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b. Menabrak bagian belakang (rear end), kendaraan yang menabrak 

bagian belakang kendaraan lain yang berjalan pada arah yang sama. 

c. Menabrak bagian samping / menyerempet (side swipe), kendaraan 

menabrak kendaraan lain dari bagian samping sambil berjalan pada 

arah yang sama ataupun berlawanan. 

d. Menabrak bagian depan (head on), tabrakan antara kendaraan yang 

berjalan pada arah yang berlawanan. 

e. Menabrak secara mundur (backing), kendaraan menabrak kendaraan 

lain pada waktu kendaraan tersebut berjalan mundur. 

Menurut cara terjadinya kecelakaan, Pignataro (1973) mengklasifikasikan 

jenis kecelakaan sebagai berikut : 

a. Hilang kendali / selip (running of road) 

b. Tanpa tabrakan / kecelakaan sendiri 

c. Tabrakan di jalan (collision on road), terdiri dari : 

• Dengan pejalan kaki 

• Dengan kendaraan lain yang sedang berjalan 

• Dengan kendaraan lain yang sedang berhenti 

• Dengan kereta, binatang, dll 

 

2.3. Faktor – faktor Penyebab Kecelakaan 

Lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat – alat angkutan, 

karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan atau barang. Karena itu, 

dampak yang tidak mungkin ditolak karena adanya pergerakan tersebut adalah 

terjadinya kecelakaan. Kecelakaan dapat disebabkan oleh faktor pemakai jalan 

(pengemudi dan pejalan kaki), faktor kendaraan dan faktor lingkungan 

(Pignataro, 1973). Pignataro juga menyatakan bahwa kecelakaan diakibatkan 

oleh kombinasi dari beberapa faktor perilaku buruk dari pengemudi ataupun 

pejalan kaki, jalan, kendaraan, pengemudi ataupun pejalan kaki, cuaca buruk 

ataupun pandangan yang buruk. 

Hobbs (1979) mengelompokkan faktor – faktor penyebab kecelakaan 

menjadi tiga kelompok, yaitu : 
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a. Faktor pemakai jalan (manusia) 

b. Faktor kendaraan  

c. Faktor jalan dan lingkungan 

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah ada, faktor penyebab kecelakaan 

dapat dikomposisikan dalam tabel 2.1. berikut ini. 

 

Tabel 2.1. Faktor – faktor Penyebab Kecelakaan Lalu lintas Jalan 

Faktor 

Penyebab 
Uraian 

Prosentase 

(%) 

Pengemudi 

Lengah, mengantuk, tidak terampil, mabuk, 

kecepatan tinggi, tidak menjaga jarak, kesalahan 

pejalan, gangguan binatang. 

93,52 

Kendaraan 

Ban pecah, kerusakan sistem rem, kerusakan 

sistem kemudi, as/kopel lepas, sistem lampu tidak 

berfungsi. 

2,76 

Jalan 

Persimpangan, jalan sempit, akses yang tidak 

dikontrol / dikendalikan, marka jalan kurang / 

tidak jelas, tidak ada rambu batas kecepatan, 

permukaan jalan licin. 

3,23 

Lingkungan 

Lalu lintas campuran antara kendaraan cepat 

dengan kendaraan lambat, interaksi / campur 

antara kendaraan dengan pejalan, pengawasan dan 

penegakan hukum belum efektif, pelayanan gawat 

darurat yang kurang cepat. 

Cuaca : gelap, hujan, kabut, asap 

0,49 

 Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan, www.dephub.go.id 
 
 

Dari Tabel 2.1. di atas, faktor pengemudi (human error) menduduki 

peringkat pertama yaitu sebesar 93,52% dalam penyebab kecelakaan. 

Di Indonesia, Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Lalu lintas di 

wilayah perkotaan Direktorat Bina Sistem Lalu lintas dan Angkutan Kota 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyatakan, faktor – faktor penyebab 
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kecelakaan biasanya diklasifikasikan identik dengan unsur – unsur sistem 

transportasi, yaitu pemakai jalan ( pengemudi dan pejalan kaki), kendaraan, jalan 

dan lingkungan, ataupun kombinasi dari dua unsur atau lebih.  

Jumlah pemakai jalan semakin bertambah. Tingginya prosentase pemakai 

jalan diakibatkan oleh proses perkembangan dan pertumbuhan jumlah kendaraan 

yang relatif lebih cepat di negara – negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal 

ini berbeda dengan proses pertumbuhan kendaraan bermotor di negara maju yang 

memakan waktu cukup panjang sejak adanya kendaraan yang pertama kali sampai 

dengan teknologi kendaraan yang mutakhir.  

Fachrurrozy (1996) membandingkan keselamatan lalu lintas antara negara 

– negara maju dengan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pemilik Surat Ijin Mengemudi (SIM) maupun 

sejumlah penduduk yang memiliki usia minimal untuk mendapatkan SIM 

berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan. Hal ini karena generasi pertama yang 

memiliki kendaraan bermotor untuk pertama kalinya menyebabkan kesiapan 

orang terhadap kemampuan mengemudi dianggap kurang. 

 

2.3.1. Pemakai Jalan (manusia) 

Pemakai jalan adalah semua orang yang menggunakan fasilitas 

jalan yang secara langsung. Pemakai jalan yang dimaksud (Pignataro, 

1997) adalah : 

a. Pengemudi, termasuk di dalamnya pengemudi kendaraan 

bermotor dan kendaraan tak bermotor. Kendaraan bermotor 

meliputi sepeda motor, kendaraan bermotor biasa (mobil), 

kendaraan berat bermotor (bis dan truk), sedangkan yang 

termasuk kendaraan tak bermotor adalah sepeda dan kendaraan 

tak bermotor lainnya. 

b. Pejalan kaki / pemakai jalan lain, termasuk di dalamnya adalah 

pedagang kaki lima, petugas keamanan, petugas perbaikan 

fasilitas (listrik, telepon, gas), dan lain lain. 

Kedudukan pengemudi sebagai pemakai jalan adalah salah satu 

bagian utama dalam terjadinya kecelakaan. Pengemudi mempunyai peran 
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sebagai bagian dari mesin dengan mengendarai, mengemudikan, 

mempercepat, memperlambat, mengerem dan menghentikan kendaraan. 

Dalam kondisi normal setiap pengemudi mempunyai waktu reaksi, 

konsentrasi, tingkat intelegensia dan karakter berbeda – beda. Perbedaan 

tersebut dipengaruhi oleh fisik, umur, jenis kelamin, emosi, penglihatan, 

dan lain-lain (Wright et. al. 1980). 

Nelson (1969) menyatakan bahwa “faktor manusia” mempunyai 

peran besar karena manusia terlibat dalam setiap kecelakaan. Peraturan 

keamanan telah dilakukan oleh para pembuat kendaraan, kondisi jalan 

telah ditingkatkan, namun pengemudi tetap saja masih melakukan 

kesalahan. 

Mengemudikan kendaraan merupakan pekerjaan kompleks. Selama 

mengemudi, pengemudi langsung berinteraksi dengan kendaraan umum 

lainnya, juga menerima dan menerjemahkan rangsangan di sekelilingnya 

terus menerus. Kondisi jalan dengan perkerasan yang stabil dan nyaman 

berdampak pengemudi merasa nyaman dalam mengemudikan 

kendaraannya. Kondisi ini mendorong pengemudi menjalankan 

kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Apabila kewaspadaan pengemudi 

menurun, maka akan dapat berakibat timbulnya kecelakaan. Empat faktor 

dalam mengemudi yang cenderung menjadi penyebab potensial 

kecelakaan lalu lintas (Kamarwan, 1990), yaitu : 

a. Kondisi lingkungan 

b. Faktor fisiologis pengemudi 

c. Faktor psikologi pengemudi 

d. Faktor reaksi pengemudi 

 Faktor – faktor fisiologis dan psikologis yang mempengaruhi 

pengemudi dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini. 
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Tabel 2.2. Faktor – faktor Fisiologis dan Psikologis yang 

Mempengaruhi Pengemudi 

Faktor Fisiologis Faktor Psikologis 

Sistem syaraf Motivasi 

Penglihatan Intelegensia 

Pendengaran Pelajaran / pengalaman 

Stabilitas perasaan Emosi 

Indera lain (sentuh, bau) Kedewasaan 

Modifikasi (obat, lelah) Kebiasaan 

 

 Kombinasi dari faktor fisiologis dan psikologis menghasilkan 

waktu reaksi. Waktu reaksi merupakan rangkaian kejadian yang dialami 

oleh pengemudi dalam melakukan bentuk tindakan akhir sebagai reaksi 

dari adanya gangguan dalam masa mengemudi yang diukur dalam satuan 

waktu (detik). Tujuan akhir dari waktu reaksi ini adalah untuk 

menghindari terjadinya kecelakaan. 

 Waktu reaksi terdiri dari empat bagian waktu dimana waktu reaksi 

ini berkisar antara 0,5 sampai 4 detik tergantung pada kompleksitas 

masalah yang dihadapi, juga dipengaruhi oleh karakteristik individual dari 

pengemudi. Keempat waktu tersebut biasanya disebut waktu PIEV, yaitu : 

• Perception 

Masuknya rangsangan lewat panca indera atau penglihatan 

terhadap suatu keadaan sehingga stimulus timbul untuk 

menjadi respon. 

• Intellection 

Menelaah dan mempelajari (identifikasi) rangsangan atau 

stimulus tersebut 

• Emotion 

Penanggapan terhadap rangsangan atau penentuan suatu respon 

yang sesuai dengan keadaan 
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• Volition 

Pengambilan tindakan atau respon fisik sebagai hasil dari suatu 

keputusan 

 Oleh AASHTO 1984, untuk perencanaan waktu PIEV, waktu yang 

digunakan sebesar 2,5 detik. 

 Faktor lain yang mempengaruhi besarnya waktu reaksi antara lain : 

a. Kelelahan yang disebabkan oleh kurang tidur 

b. Kondisi jalan yang lurus dan rata 

c. Kebocoran gas CO dari knalpot 

d. Penerangan kendaraan 

e. Menurunnya kondisi kesehatan / mental 

f. Obat – obatan, minuman keras, dan lain lain 

Agar pengemudi dapat mengemudikan kendaraannya secara aman, 

pengemudi harus mempunyai daerah pandangan. Hal ini berhubungan 

dengan faktor penglihatan (visual acuity) dari pengemudi. Selama ini, 

pengujian yang dilakukan terhadap pengemudi hanya didasarkan pada 

pandangan statis (static visual acuity test), yaitu kemampuan untuk 

mengukur benda – benda diam dan dan simbol – simbol petunjuk. Hasil 

test ini tidak menunjukkan kemampuan pengemudi pada saat kritis dan 

bergerak. Ukuran lain seperti kemampuan pandangan dinamis, keadaan 

persepsi, tingkat kepulihan dari silau (glare) mungkin lebih penting. Tapi 

ukuran ini tidak diuji dan ketajaman penglihatan berubah sejalan dengan 

meningkatnya usia. 

Analisis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat menunjukkan bahwa usia 16 – 30 tahun merupakan penyebab 

terbesar kecelakaan (55,99%), kelompok usia 21 – 25 tahun adalah 

kelompok terbesar penyebab kecelakaan dibandingkan dengan kelompok 

usia lainnya. Sedangkan pada kelompok 26 – 30 tahun sebagai penyebab 

kecelakaan menurun cukup drastis. Kelompok usia 40 tahun menjadi 

penyebab kecelakaan relatif lebih kecil seiring dengan kematangan dan 

tingkat disiplin yang lebih baik. 

 



 16

Tabel 2.3. Kelompok Usia Pengemudi Yang Terlibat Kecelakaan 

Kelompok Usia Prosentase (%) 

16 – 20 19,41 

21 – 25 21,98 

26 – 30 14,60 

31 – 35 9,25 

36 – 40 7,65 

41 – 75 18,91 
           Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan 

 

 Menurut analisa data statistik di Indonesia, penyebab kecelakaan 

lalu lintas yang terbesar adalah faktor manusia seperti yang dikemukakan 

pada tabel di atas.  

Hulbert (1991) menyimpulkan, bahwa dari hasil pencatatan 

kecelakaan yang telah banyak dibuat, tidak pernah lepas dari masalah 

kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk. 

Kemungkinan besar mengantuk menjadi penyebab lebih dari 20 – 30% 

kecelakaan. Lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa mengantuk karena 

kelelahan mengemudi memiliki andil besar sebagai penyebab kecelakaan. 

Menurut Sartono (1993), beberapa kriteria pengemudi sebagai 

faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut : 

a. Pengemudi mabuk (drunk driver), yaitu keadaan dimana 

pengemudi mengalami hilang kesadaran karena pengaruh 

alkohol, obat – obatan, narkotika dan sejenisnya. 

b. Pengemudi mengantuk atau lelah (fatigue or overly tired 

driver), yaitu keadaan dimana pengemudi membawa kendaraan 

dalam keadaan lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat 

sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kurang waspada 

serta kurang tangkas bereaksi terhadap perubahan – perubahan 

yang terjadi. 
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c. Pengemudi lengah (emotional or distracted driver), yaitu 

keadaan dimana pengemudi mengemudikan kendaraannya 

dalam keadaan terbagi konsentrasinya karena melamun, 

ngobrol, menyalakan rokok, menggunakan ponsel, melihat 

kanan – kiri, dan lain - lain. 

d. Pengemudi kurang antisipasi atau kurang terampil (unskilled 

driver), yaitu keadaan dimana pengemudi tidak dapat 

memperkirakan kemampuan kendaraan, misalnya kemampuan 

untuk melakukan pengereman, kemampuan untuk menjaga 

jarak dengan kendaraan di depannya, dan sebagainya. 

 Selain pengemudi, pemakai jalan lainnya yaitu pejalan kaki 

(pedestrian), juga dapat menjadi penyebab kecelakaan. Hal ini dapat 

ditimpakan pada pejalan kaki dalam berbagai kemungkinan, seperti 

menyeberang jalan pada tempat ataupun waktu yang tidak tepat (tidak 

aman), berjalan terlalu ke tengah dan tidak berhati – hati. 

 Secara lebih rinci, Sartono (1993) mengungkapkan hal – hal yang 

mempengaruhi kondisi pengemudi tersebut dalam tiga kelompok 

penyebab sebagai berikut : 

a. Faktor Individu 

 Meliputi : kepribadian, kemampuan melihat, kemampuan menilai  

situasi, antisipasi, faktor reaksi, tingkat pendidikan, usia dan jenis 

kelamin. 

b. Pola berlalu lintas (kebiasaan dalam mengemudi) 

 Meliputi : kurang konsentrasi, ceroboh, agresif, kebiasaan dalam 

mengambil jarak atau posisi antar kendaraan dan cara menangani 

instrument kendaraan. 

c. Keterampilan Mengemudi 

 Merupakan aplikasi dari semua pengetahuan teknis dan 

pengetahuan berlalu  lintas di jalan raya. 
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2.3.2. Kendaraan 

Kendaraan adalah sarana angkutan yang membantu manusia dalam 

mencapai tujuan. Karena itu, tuntutan utama pengguna kendaraan adalah 

keselamatan bagi pengemudi dan muatannya (penumpang maupun 

barang). Kendaraan sebagai produk industri harus mampu memberikan 

jaminan atas keamanan dan kenyamanan melalui standar – standar 

perlengkapan kendaraan.  

  Seiring dengan meningkatnya kemajuan di bidang industri 

otomotif, kendaraan bermotor yang dioperasikan saat ini mempunyai 

bermacam bentuk, karakteristik dan fungsi. Bentuk, karakteristik dan 

fungsi kendaraan terbaru semakin memperhitungkan faktor – faktor 

keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengendara ketika berlalu lintas 

di jalan. Segi – segi yang harus diperhatikan dalam konsep desain 

kendaraan bermotor yang memperhitungkan keamanan, kenyamanan dan 

keselamatan pengendara (Hobbs, 1979) adalah : 

 

a. Kemampuan Penglihatan 

  Situasi penglihatan dalam berkendara sangat penting, karenanya 

pengaruh negatif yang diberikan bentuk body kendaraan terhadap area 

pandangan pengemudi harus diminimalisir.  

Konsep dan desain untuk meningkatkan kemampuan penglihatan   

meliputi : 

 1. Peningkatan Kemampuan Penglihatan Depan 

• Perbaikan bentuk dan penempatan kaca depan (kemiringan kaca, 

kelengkungan, posisi / elevasi penempatan kaca terhadap kursi 

pengemudi). 

• Teknologi penyesuaian posisi kursi yang mengikuti variasi 

antropometrik pengemudi / reclining seat (kursi dapat disesuaikan 

kedudukannya, lebih tinggi / lebih rendah, dapat dimaju – 

mundurkan, dapat digeser ke samping). 
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• Peningkatan kemampuan wiper sehingga dapat membersihkan area 

kaca depan lebih luas. 

2. Peningkatan Kemampuan Penglihatan Samping dan Belakang 

• Perubahan bentuk spion sehingga memperluas area of capture 

bayangan situasi samping dan belakang kendaraan  

• Penempatan kaca spion internal dan eksternal yang lebih akurat 

sehingga memberikan area pandangan serta gambaran situasi 

samping dan belakang kendaraan secara lebih tepat. 

Namun pada akhirnya, semua area penglihatan tergantung pada 

kombinasi antara posisi pandangan mata pengemudi dengan 

karakteristik muatan kendaraan serta situasi dan kondisi kendaraan pada 

saat yang bersangkutan. 

 

 b. Sistem Penerangan 

Ada tiga kondisi jalan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan 

sistem penerangan kendaraan. Kondisi – kondisi jalan tersebut adalah : 

1. Jalan dengan Penerangan Baik 

         Jalan ini merupakan jenis jalan dimana sumber pencahayaan 

jalan telah memberikan penerangan yang cukup untuk 

memperlihatkan body kendaraan.  

2.   Jalan dengan Penerangan Sangat Kurang 

        Jalan jenis ini seharusnya hanya boleh terdapat pada daerah 

perumahan, karena biasanya jenis jalan ini memberikan penerangan 

yang hanya cukup untuk pejalan kaki, bukan penerangan yang cukup 

untuk mengetahui kedatangan sebuah kendaraan. 

3. Jalan Tanpa Penerangan 

         Jalan jenis ini biasanya banyak terdapat di luar kota maupun 

pedesaan. Pada jalan jenis ini penerangan hanya tergantung pada 

sistem penerangan kendaraan itu sendiri. 

  Metode umum penerangan kendaraan yang dipakai saat ini untuk 

mengatasi kondisi jalan no.1,2 di atas adalah : 
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• Dengan menyediakan lampu dekat dan dan lampu jauh yang 

terdapat pada lampu depan kendaraan. 

• Memberikan tambahan lampu quartz halogen pada kendaraan, 

yang memberikan sinar dengan intensitas tinggi untuk 

pengendalian penerangan yang lebih baik pada arah vertikal dan 

lateral. Lampu quartz halogen ini juga berfungsi untuk menerangi 

jalanan di saat berkabut. 

Fungsi lampu dekat adalah untuk mempertahankan penerangan 

sepanjang sisi tepi jalan dan mengurangi sinar pada sisi lain yang 

mengarah pada pengemudi yang mendekat. Untuk pengemudi yang 

ceroboh, terlambat merendahkan arah sinar ketika kendaraan lain 

mendekat, pada beberapa kendaraan telah dilengkapi dengan detektor 

sel foto, yang secara otomatis menjalankan saklar ketika penerangan 

pada level tertentu terjadi di permukaan jalan. 

Cahaya yang menyilaukan dari lampu depan dapat diatasi dengan 

cara mendesain lampu secara lebih akurat dan dengan melarang 

penggunaannya pada saat-saat yag telah ditentukan. Pengecekan 

kesejajaran dan kinerja lampu setiap enam bulan sesuai dengan standar 

yang berlaku juga dianjurkan, karena tesnya pun mudah. Di samping itu, 

kemajuan dalam bidang penyesuaian mekanisme lampu dapat dilihat 

pada penggunaan sekrup yang ditempatkan di luar lampu, yang disukai 

orang banyak. Usaha lain yag telah dilakukan adalah dengan 

pemasangan kaca anti silau. 

 

 c. Sistem Peringatan Kendaraan dan Instrumen Kendaraan  

Konsep dan desain untuk meningkatkan kemampuan sistem 

peringatan kendaraan dan instrumen kendaraan meliputi : 

• Perbaikan panel-panel indikator dan instrumen kendaraan agar 

semakin menarik dan lebih mudah dilihat 

• Penambahan perlengkapan panel elektronik yang dapat 

memberikan informasi situasi jalan beberapa meter di muka 
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sehingga pengemudi dapat mempersiapkan diri untuk melakukan 

reaksi terhadap situasi yag terjadi. 

 

d. Rem 

Kemampuan untuk menghentikan kendaraan secara cepat dan 

terkontrol merupakan persyaratan penting dalam sistem pengereman 

kendaraan dan faktor utama dalam keselamatan jalan. Jarak pengereman 

ditentukan oleh efisiensi dan kondisi sistem pengereman, muatan 

kendaraan, kondisi cuaca, karakteristik permukaan jalan dan 

karakteristik ban serta kondisi geometrik jalan. 

Sistem pengereman modern yang efisien membuat perlambatan 

yang lebih besar pada roda jika dibandingkan dengan yang dapat 

disediakan oleh permukaan jalan. Kemajuan yang telah dicapai dalam 

desain sistem pengereman adalah dengan berhasil diterapkannya sistem 

pengereman roda pesawat pada kendaraan. 

 

e. Stabilitas 

   Untuk meningkatkan stabilitas kendaraan terutama saat melakukan  

manuver belok adalah dengan cara meningkatkan kualitas ban, yaitu 

dengan pengembangan penggunaan karet sintetik serta kemajuan dalam 

desain pola alur ban. Di samping itu, yang juga perlu mendapat 

perhatian dalam stabilitas kendaraan adalah tekanan angin ban dan 

kemungkinan ban pecah.  

 

f. Dimensi dan Berat Kendaraan 

  Dimensi kendaraan dan berat disesuaikan dengan karakteristik lalu 

lintas. Misal, untuk mobil penumpang tipe urban, dimensinya kecil dan 

streamline, dengan bobot ringan sehingga lincah dalam keramaian. 
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g. Performa Kendaraan 

  Harus memperhatikan ketahanan terhadap aliran udara, ketahanan / 

gesekan mesin, ketahanan terhadap gaya inersia, ketahanan terhadap 

tumbukan dan ketahanan dalam perjalanan. 

 

h. Percepatan / akselerasi 

  Kemampuan percepatan tergantung dari berat kendaraan, 

ketahanan gerak dan ketersediaan tenaga. Karakteristik mode percepatan 

dan perlambatan yang digunakan pengemudi dapat diukur dalam 

kondisi operasi yang berbeda-beda dengan instrumen yang cocok. 

Instrumen dapat berupa pendulum berbentuk U dengan alat pencampur 

minyak.  

Pemeriksaan dan pemeliharaan kendaraan sangat berguna bagi 

pemakai kendaraan dalam meningkatkan keselamatan dirinya sendiri. 

Pemakaian kendaraan yang terlalu dipaksakan akan menurunkan performa 

kendaraan yang pada akhirnya dapat berakibat fatal yaitu terjadinya 

kecelakaan. 

 Dalam kaitannya dengan keselamatan umum, kendaraan yang 

digunakan di Indonesia seharusnya sudah mendapatkan sertifikasi layak 

jalan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan setempat sebelum 

dioperasikan. 

 Keputusan Menteri Perhubungan No. 81 tahun 1993 tentang 

Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa tujuan 

dilakukannya pengujian antara lain : 

a. Untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap 

penggunaan kendaraan bermotor di jalan 

b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan yang diakibatkan 

oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan. 

 Jumlah kendaraan yang terdaftar di Indonesia dalam catatan 

Ditlantas Mabes Polri mengalami peningkatan sejak tahun 1986 hingga 

1995 sebesar 70,00%. Kenaikan jumlah kendaraan yang melalui ruas jalan 

akan menambah volume lalu lintas. Dengan demikian lalu lintas menjadi 
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lebih padat karena kenaikan jumlah kendaraan tersebut tidak diimbangi 

dengan bertambahnya ruas jalan. Kendaraan dapat menjadi faktor 

penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan 

sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak 

laik jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. 

 Menurut formulir laporan kejadian kecelakaan yang dikeluarkan 

oleh Polwiltabes Semarang, sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang 

diakibatkan oleh faktor kendaraan secara lebih terperinci dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Perlengkapan Kendaraan: 

 1. Alat – alat rem tidak baik kerjanya (misal, rem blong) 

 2. Alat – alat kemudi tidak baik kerjanya 

 3. Ban atau roda kondisi kurang baik (ban pecah) 

 4. As muka / belakang patah 

b. Penerangan Kendaraan 

 1. Tidak memenuhi aturan penerangan  

2. Menggunakan lampu yang menyilaukan pengemudi kendaraan  

lain 

 c. Penggunaan Kendaraan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan 

  Misalnya : kendaraan diberi muatan yang berlebihan (overloaded) 

 

2.3.3. Jalan 

Sebagai landasan bergeraknya suatu kendaraan, jalan perlu 

direncanakan / didesain secara cermat dan teliti dengan mengacu pada 

gambaran perkembangan volume kendaraan di masa mendatang.. Desain 

jalan yang sesuai dengan spesifikasi standar dan dikerjakan dengan cara 

yang benar serta memperoleh pemeliharaan yang cukup selama umur 

rencananya bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi pemakainya. 

Sifat – sifat jalan juga berpengaruh dan dapat menjadi penyebab 

terjadinya kecelakaan lalu – lintas. Sartono (1993) menyatakan, ada 

beberapa hal dari bagian jalan yang dapat menyebabkan terjadinya 

kecelakaan, seperti : 
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a. Kerusakan pada permukaan jalan (misalnya, terdapat lubang 

besar yang sulit dihindari pengemudi) 

b. Konstruksi jalan yang rusak / tidak sempurna (misalnya letak 

bahu jalan terlalu rendah bila dibandingkan dengan permukaan 

jalan, lebar perkerasan dan bahu jalan terlalu sempit untuk 

berpapasan) 

c. Geometrik jalan yang kurang sempurna (misalnya, superelevasi 

pada tikungan terlalu curam atau terlalu landai, jari-jari 

tikungan terlalu kecil, pandangan bebas pengemudi terlalu 

sempit, kombinasi alinyemen vertikal dan horizontal kurang 

sesuai, penurunan dan kenaikan jalan terlalu curam, dan lain-

lain). 

 Sedangkan menurut Polwiltabes Semarang, sebab terjadinya 

kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor jalan dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Jalan licin 

2. Tikungan terlalu tajam 

3. Jalur jalan yang menyempit 

4. Teknis pengendalian lantas yang kurang tepat (rambu, traffic light, dan 

lain-lain) 

5. Jalan bergelombang 

6. Jalan berlubang 

 

2.3.4. Lingkungan 

 Di samping bentuk fisik jalan yang dipengaruhi oleh “geometric 

design” dan “konstruksi jalan”, faktor lingkungan juga mempunyai andil 

dalam menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kondisi tata guna lahan, 

kondisi cuaca dan angin serta pengaturan lalu – lintas adalah beberapa 

komponen dari lingkungan yang berpengaruh terhadap terjadinya 

kecelakaan. Lingkungan jalan yang kurang memadai mengakibatkan 

kenyamanan dari pengemudi menurun, sehingga kemampuan dalam 

mengendalikan kendaraan akan menurun pula. Lingkungan di sekitar 
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jalan, misalnya daerah permukiman, peternakan, pembakaran ladang dan 

jerami dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, khususnya untuk 

jalan dengan kecelakaan kendaraan tinggi. 

 Ada empat faktor dari kondisi lingkungan yang mempengaruhi 

kelakuan manusia sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya 

kecelakaan lalu lintas, yaitu : 

a. Penggunaan tanah dan aktifitasnya, daerah ramai, lengang, 

dimana secara reflek pengemudi akan mengurangi kecepatan 

atau sebaliknya.  

b. Cuaca, udara dan kemungkinan – kemungkinan yang terlihat 

misalnya pada saat kabut, asap tebal, hujan lebat sedemikian 

rupa sehingga dapat mengurangi jarak pandang pengemudi). 

c. Fasilitas yang ada pada jaringan jalan, adanya rambu – rambu 

lalu lintas, lampu lalu lintas dan marka lalu lintas. 

d. Arus dan sifat lalu lintas, jumlah, macam dan komposisi 

kendaraan akan sangat mempengaruhi kecepatan perjalanan. 

 

2.4.  Analisis Korelasi dan Blackspot 

Analisis data kecelakaan merupakan salah satu cara pendekatan terhadap 

tingkat kecelakaan. Dengan analisis tersebut dapat diamati kecenderungan 

kecelakaan yang terjadi. 

Metode – metode yang digunakan untuk menganalisis kecelakaan dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Hubungan Antar Variabel 

  Untuk mengetahui hubungan antar variabel kecelakaan dalam hal 

ini faktor – faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kecelakaan, kami 

menggunakan analisis korelasi dengan bantuan program komputer SPSS 

versi 10.0.  

Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang sering dipakai 

untuk mencari hubungan antara dua variabel. Variabel – variabel 

tersebut biasanya diberi kode X dan Y. Bila kenaikan nilai variabel X 

disertai kenaikan nilai variabel Y, maka hubungan ini disebut hubungan 
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posistif. Sebaliknya, bila kenaikan nilai variabel X disertai penurunan 

nilai variabel Y, maka hubungan antara dua variabel ini disebut 

hubungan negatif. Bila dua variabel itu mempunyai kemungkinan 

memiliki hubungan yang positif dan negatif, maka kedua variabel 

tersebut tidak memiliki hubungan. 

Teknik ini dipakai untuk mengetahui seberapa signifikan hubungan 

antara variabel kecelakaan terhadap jumlah kecelakaan maupun daerah 

rawan kecelakaan (blackspot). Variabel – variabel yang akan diuji 

antara lain: 

• Jenis kendaraan yang terlibat 

• Faktor – faktor penyebab kecelakaan 

• Perilaku pengemudi  

• Waktu dan hari saat kejadian 

 

b. Analisa Lokasi Rawan Kecelakaan (Blackspot) 

 Marwoto (2002) dalam tesisnya menggunakan teknik statistik 

kontrol kualitas untuk memilih ruas jalan yang rawan kecelakaan 

(blackspot). Pertama kali adalah menentukan harga rata – rata angka 

kecelakaan sepanjang jalan, kemudian dihitung ambang atas dan 

ambang bawahnya. Ruas jalan yang mempunyai tingkat kecelakaan di 

atas ambang batas disebut ”Out of Control” , artinya ruas jalan tersebut 

harus mendapat perhatian lebih dari segi usaha – usaha pengurangan 

kecelakaan lalu lintas. 

 Batas atas dan batas bawah dapat ditulis dalam rumus sebagai 

berikut: 

• Batas atas     = µ + Z (µ  / m)0,5 + (0,829 / m) + (1/2m) ....(2.1) 

• Batas bawah = µ -  Z (µ  / m)0,5 + (0,829 / m) + (1/2m) ....(2.2) 

dengan µ : angka kecelakaan rata – rata suatu ruas jalan  = n / k 

            n : jumlah total kecelakaan untuk seluruh ruas jalan 

     k : panjang ruas jalan total 

     m    : panjang bagian dari ruas jalan dalam kilometer 
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     Z :banyaknya simpangan baku pada tingkat kepercayaan 99% 

  0,829 : faktor koreksi untuk distribusi normal 

 

2.5. Penelitian Terdahulu tentang Kecelakaan Lalu – lintas 

 Dony Wibowo (2005) dalam tulisannya mengenai Analisa Kecelakaan 

Lalu lintas Pada Ruas Jalan Raya Siliwangi – Mangkang menyimpulkan, ruas 

jalan yang paling rawan terjadi kecelakaan yaitu pada jalan Kendal – Mangkang 

dengan arah arus yang paling sering terjadi kecelakaan yaitu pada arah dari barat 

ke timur. Waktu yang paling sering terjadi kecelakaan yaitu pada waktu dini hari 

(00.00 – 06.00). 

 Ir. Mudjiastuti Handayani, MT (2005) dalam tulisannya mengenai Analisa 

Kecelakaan Lalu lintas di Jalan Raya Tugu – Mangkang Semarang didapatkan, 

sebab – sebab kecelakaan karena faktor pengemudi (45%), faktor kendaraan 

(26,5%), sarana dan prasarana (12,2%). Dari identifikasi, lokasi rawan kecelakaan 

terdapat pada lokasi Tugu – Tambak Aji. 

 Ayu Rahma (2002) dalam tulisannya mengenai Analisis Daerah Rawan 

Kecelakaan (Blackspot dan Blacksite) Pada Jalan Tol Tanggerang – Merak, faktor 

penyebab kecelakaan terbesar adalah pengemudi (50%), dengan jenis kecelakaan 

sendiri 98% setiap tahunnya. Berdasarkan cuaca saat kejadian, cuaca cerah sangat 

dominan dalam penyebab kecelakaan 81% setiap tahunnya. Dengan waktu 

kejadian pada pukul 12.00 – 18.00 WIB yaitu sebesar 37%. 

 Ir. Endang Widjajanti, MT (2000) dalam tulisannya mengenai 

Karakteristik Kecelakaan Pada Jalan Tol Jakarta – Cikampek, bahwa ruas empat, 

yaitu ruas yang berada di antara Pintu Gerbang Bekasi Barat – Pintu Gerbang 

Bekasi Timur merupakan ruas yang paling sering terjadi kecelakaan dengan 

penyebab kecelakaan terbesar adalah faktor pengemudi (48%), dengan titik rawan 

kecelakaan KM 11, KM 16, KM 27+500 dan KM 30+500 untuk arah Cikampek 

dan KM 23, KM 9 dan KM 45 untuk arah Jakarta. 

 Sonya Sulistyono (1998) dalam tulisannya mengenai Karakteristik 

Kecelakaan Lalu lintas (Studi Kasus : Jalan Tol Surabaya – Gempol, Jawa Timur), 

faktor penyebab kecelakaan terbesar pada tahun 1983 adalah pengemudi (56%), 

kedua adalah kendaraan (29%) dan selebihnya adalah faktor jalan dan lingkungan. 
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Sekitar sepuluh tahun berikutnya (1994) prosentase penyebab kecelakaan untuk 

faktor kendaraan dan pengemudi naik masing – masing 34,42% dan 62,83% 

dengan truk merupakan jenis kendaraan yang paling sering terlibat kecelakaan.  


