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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Berbagai penelitian tentang perencanaan geometrik telah dilakukan oleh 

beberapa negara namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda sehingga 

mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh hubungan geometrik dengan 

tingkat kenyamanan, keamanan,  kecelakaan yang terjadi sekalipun, beserta 

karakteristiknya yang terjadi di Indonesia khususnya untuk kasus pada jalan raya 

kecamatan Sumberpucung – kabupaten Malang. 

Jalan raya kecamatan Sumberpucung, kabupaten Malang, dilihat dari potensi 

daerahnya merupakan salah satu daerah yang sedang berkembang. Sumberpucung 

merupakan kecamatan yang berdekatan dengan tempat wisata bendungan karang 

kates dan waduk lahor, serta jalan penghubung antara kabupaten Malang dengan 

kabupaten Blitar. 

Namun demikian pada jalan raya tersebut, khususnya yang akan menjadi 

lokasi penelitian memiliki berbagai kejadian kecelakaan. Didapat data mengenai 

kecelakaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort 

Malang dengan jumlah tahun 2012 sebanyak 53 kejadian, tahun 2013 sebanyak 50 

kejadian, dan tahun 2014 sebanyak 57 kejadian kecelakaan, sehingga jika dirata-

rata kecelakaan lalu lintas ini terjadi setiap minggunya. Dalam penelitian ini  yang 

akan dilakukan evaluasi ialah pada jalan sekitar tikungan antara KM 115-116-117 

dan KM 119-120-121. 
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Jalan raya dimana perencanaan dan pembuatannya untuk memberikan 

keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan efisiensi namun masih banyak 

dijumpai kejadian kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan bisa diakibatkan oleh 

beberapa faktor yang mempengaruhi. Geometrik bisa menjadi faktor penyebab 

terjadinya kecelakaan, sejauh mana pengaruh keadaan geometrik untuk lengkung 

horisontal, naik serta turun vertikal, dan jumlah lajur terhadap terjadinya 

kecelakaan maka untuk kepentingan penanggulangannya diperlukan adanya suatu 

evaluasi, dengan pola jalan raya yang menggambarkan karakteristik 

ketidakamanan, ketidaknyamanan, serta kecelakan yang dapat terjadi khususnya 

di jalan raya kecamatan Sumberpucung.   

 Geometrik jalan raya kecamatan Sumberpucung memiliki beberapa titik 

rawan kecelakaan dikarenakan beberapa kendaraan yang melintas pada jalan raya 

Sumberpucung juga termasuk dalam kategori kendaran besar seperti Bus 

penumpang, dan Truk pembawa barang-barang industri, sehingga dalam 

penelitian ini akan dibuktikan layak tidaknya jalan raya tersebut. 

 Melihat situasi situasi jalan raya yang memiliki potensi kecelakaan, maka 

perlu dilakukan suatu evaluasi geometrik jalan di Kecamatan Sumberpucung, 

sehingga diharapkan setelah dilakukannya evaluasi geometrik dapat memperkecil 

kecelakaan yang terjadi, dengan melakukan evaluasi untuk alinyemen horizontal 

serta alinyemen vertikal dibeberapa titik jalan yang akan dilakukan penelitian 

pada jalan raya Kecamatan Sumberpucung, sesuai dengan fungsi dari perencanaan 

geometrik jalan yaitu menciptakan kenyamanan serta keamanan pengguna jalan 

raya. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka 

dapat dirumuskan identifikasi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu : 

1. Kecelakaan lalu lintas 

2. Kinerja ruas jalan 

3. Geometrik jalan raya. 

4. Data volume, kecepatan, dan spesifikasi kendaraan yang melintas. 

5. Panjang lokasi penelitian. 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik kecelakaan yang terjadi ? 

2. Bagaimana kinerja ruas jalan ? 

3. Bagaimana kesesuaian geometrik jalan terhadap syarat-syarat perencanaan ? 

4. Bagaimana solusi guna menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas ?  

1.4. Batasan Masalah 

Dari uraian diatas yang meliputi latar belakang masalah dan rumusan masalah 

maka ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Tidak menghitung perkerasan jalan raya. 

2. Hanya mengevaluasi pada daerah jalan rawan kecelakaan di dua tikungan. 

1.5. Tujuan Studi 

 Berdasarkan dari hasil penelitian nantinya tentang geometrik jalan maka 

didapat tujuan pokok  penelitian adalah : 

1. Mengetahui karakteristik kecelakaan yang terjadi. 

2. Mengetahui kinerja pada ruas jalan. 

3. Mengetahui geometrik yang sesuai dalam syarat-syarat perencanaan jalan. 
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4. Menurunkan tingkat kejadian kecelakan lalu lintas.  

1.6. Manfaat Studi 

Manfaat studi dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai pertimbangan keselamatan pengguna jalan raya. 

2. Sebagai saran kepada pemerintah kabupaten Malang terkait dengan hal-hal 

yang perlu dilakukannya evaluasi jalan raya. 

 


