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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Surabaya merupakan kota besar kedua setelah Jakarta di pulau Jawa 

dengan jumlah penduduk sebesar 2.813.847 jiwa, yang memiliki luas wilayah 

52.087 Ha dengan 63,45% atau 33.048 Ha dari total wilayah  merupakan daratan 

dan selebihnya sekitar 36,55% atau 19.039 Ha merupakan wilayah laut yang 

dikelola olah Pemerintah kota Surabaya (Dinas Komunikasi dan Informatika 

Surabaya, 2012). Disamping berfungsi sebagai pusat kegiatan pengendalian 

pemerintahan Propinsi Jawa Timur, juga sebagai salah satu kota perdagangan, 

industri, dan pendidikan. Keadaan ini menyebabkan kegiatan masyarakat kota 

Surabaya cukup tinggi, sehingga hal tersebut menimbulkan kegiatan transportasi 

yang cukupdinamis. 

Jalan Menganti adalah salah satu dari sepuluh titik rawan kecelakaan 

paling tinggi di kota Surabaya. Menurut Kepala Satuan Lalu-lintas Surabaya 

Raydian Kokrosono wilayah kejadian kecelakaan cenderung menyebar, namun 

ada dua daerah yang dinilai rawan kecelakaan diantaranya Jalan Ahmad Yani 

yang meliputi pasar wonokromo dan Jalan Menganti.  

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Jalan Menganti dan juga 

pertumbuhan pusat-pusat perekonomian masyarakat yang terus berkembang, hal 

ini ternyata berpengaruh terhadap tingkat kemacetan dan kecelakaan lalu-lintas 

pada jalan ini. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah kecelakaan tiap tahunnya 

pada Jalan Menganti. 

Kecelakaan lalu-lintas merupakan indikator utama tingkat keselamatan 

jalan raya. Di negara maju masalah keselamatan jalan merupakan masalah yang 

sangat diperhatikan guna mereduksi kuantitas kecelakaan yang terjadi. Hal ini 

menjadi indikator terhadap pentingnya memahami karakteristik kecelakaan. 

Jalan Menganti adalahsalah satu ruas jalan dengan kelas tipe lingkungan 

komersial yang berada di kawasan dimana kegiatan sosial berlangsung cukup 

tinggi. Dengan panjang jalan 10,250 km dan lebar jalan 7 m pada jalan ini banyak 
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ditemui pengguna jalan cenderung memacu kendaraan bermotonya dengan 

kecepatan tinggi, namun sayangnya kondisi jalan yang tidak begitu baik sering 

menimbulkan terjadinya kecelakaan.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Banyak jalan yang rusak dan bergelombang di sepanjang jalan Menganti. 

2. Terdapat genangan air bercampur pasir pada bahu jalan saat cuaca hujan 

yang mengakibatkan jalan cenderung menjadi licin. 

3. Banyak material yang mengganggu pengguna jalan karena masih dalam 

tahap pelebaran jalan. 

4. Penerangan kurang/gelap. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Berapa besarnya angka kecelakaan (Accident Rate) 3 tahun terakhir pada 

jalan Menganti di Surabaya (2012-2014)?  

2. Bagaimana hubungan kecelakaan yang terjadi dengan kecepatan pada 

jalan Menganti? 

3. Bagaimana karakteristik kecelakaan pada Jalan Menganti? 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Tidak menganalisa besarnya kerugian ekonomi akibat kecelakaan. 

2. Data kecelakaan merupakan data sekunder untuk kecelakaan tiga tahun 

terakir (2012-2014). 

3. Tidak melakukan perubahan terhadap kondisi geometrik. 
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1.5 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan dalam studi ini yaitu : 

1. Studi ini menghitung Accident Rate (Angka Kecelakaan) dari tiga tahun 

terakhir sehingga mendapatkan pertumbuhan angka kecelakaan dan lokasi 

paling tinggi angka kecelakaannya (black spot). 

2. Menghitung volume dan kecepatan sesaat pada Jalan Menganti untuk 

menganalisa hubungan kecelakaan yang terjadi dengan keceptan. 

3. Menganalisa karakteristik kecelakaan pada Jalan Menganti sehingga 

didapatkan hasil penyebab kecelakaan pada jalan Menganti. 

 

1.6 Tujuan Studi 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan angka kecelakaan yang terjadi pada jalan 

Menganti pada tahun-tahun yang telah di tentukan dan menentukan lokasi 

black spot. 

2. Mendapatkan kecepatan sesaat dan volume pada Jalan Menganti sehingga 

nilai C diperoleh untuk mendapatkan nilai DS sebagai hubungan 

kecelakaan. 

3. Untuk mendapatkan faktor penyebab kecelakaan. 

 

1.7 Manfaat Studi 

Memberikan gambaran riil tentang kondisi jalan Menganti Surabaya pada 

saat ini, dan yang akan datang dapat dijadikan studi lebih lanjut untuk tetap 

menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan ruas jalan yang dimaksud. 

Sehingga tetap dalam tingkat pelayanan yang diharapkan, serta memberikan 

solusi-solusi agar didapatkan kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu-lintas 

dengan analisa dan perhitungan secara sistematis menurut ilmu teknik sipil. 

 

 

 


