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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sarana transportasi berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat 

sehingga mendukung pertumbuhan di berbagai bidang. Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi mendukung perkembangan alat transportasi secara 

besar, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan kendaraan semakin meningkat. 

Perkembangan kendaraan sebagai alat transportasi membawa dampak positif bagi 

pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia, terutama sebagai alat  

mobilitas guna mempelancar aktifitas sehari-hari. Namun hal ini juga diiringi 

dengan timbulnya beberapa dampak negatif yang tidak di inginkan, seperti 

kemacetan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. 

Tingkat mobilisasi di wilayah kabupaten Jombang tergolong tinggi. 

Kondisi tersebut tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana jalan serta 

transportasi publik yang memadai. Penggunaan sepeda motor terus meningkat dari 

tahun ketahun meskipun angka kecelakaan sepeda motor adalah yang paling 

tinggi, hal itu terjadi karena menurut pengendara sepeda motor, kendaraan sepeda 

motor ini irit, murah dan lincah bergerak ditengah kemacetan, bahkan masyarakat 

menjadikan sepeda motor ini menjadi alat transportasi sehari-hari yang paling 

favorit.  

 Berdasarkan catatan Satuan Polisi Lalulintas (Satlantas) Polres Jombang 

pelanggaran lalu lintas di wilayah Jombang selama tahun 2013 sebanyak 24.387 

kasus. Pelanggaran tersebut terdiri dari pelanggaran muatan 131 kasus, 

Pelanggaran terhadap marka jalan 1.334 kasus, serta 8.312 kasus pelanggaran 

terhadap rambu lalulintas. Di sertai pelanggaran lainnya meliputi kelengkapan 

surat kedaraan bermotor sebanyak 10.449 kasus dan sebanyak 4.161 kasus karena 

tidak lengkapnya kendaraan, seperti tidak adanya spion, knalpot brong serta 

kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan. Dari jumlah kasus 

pelanggaran lalu lintas selama tahun 2013 tersebut berbanding lurus dengan 

tingginya jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah Jombang. Dalam kurun 
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waktu satu tahun terjadi kecelakaan sebanyak 1.081 kasus. Kebanyakan kasus 

tersebut di alami oleh para pengedara sepeda motor. (HaloPolisi.com) 

Pengguna sepeda motor terkadang memiliki kesadaran mengenai 

pentingnya penggunaan perlengkapan keselamatan, namun tidak berperilaku 

memakai perlengkapan keselamatan tersebut. Hal ini dikarenakan control 

penerimaan perilaku (perceived behaviour control) yang mereka miliki rendah. 

Hal ini mengakibatkan mereka tidak berperilaku yang sesuai dengan apa yang 

diyakininya walaupun mereka sadar akan pentingnya perlengkapan keselamatan 

tersebut. Perilaku yang ditampilkan ini juga akan dipengaruhi oleh pemahaman 

mereka mengenai resiko kecelakaan yang bisa ditimbulkan. 

Banyak di antara para pengendara sepeda motor yang mengetahui program 

safety riding yang sering dipublikasikan oleh berbagai pihak, khususnya pihak 

kepolisian lalu lintas. Namun sepertinya pengenalan dan kampanye konsep safety 

riding saja tidaklah cukup untuk menjelaskan kepada pengendara kendaran 

bermotor mengenai keselamatan di jalan raya. Pelanggaran–pelanggaran kecil 

sampai besar masih banyak ditemui. Misalnya saja, pengendara sepeda motor 

yang hanya memakai helmnya jika ada polisi lalulintas. Di sini sepertinya 

pemakaian helm dianggap suatu kewajiban yang jika dilanggar akan mendapat 

sanksi. Padahal seharusnya pemakain helm bukan dilandasi karena rasa takut pada 

polisi atau yang lainnya, melainkan kemauan dan kesadaran diri akan keselamatan 

dirinya sendiri.    

Safety riding hanya dijadikan teori, tanpa ada praktek langsung di 

lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kepahaman, kesadaran, dan 

penerapan cara aman berkendaraan (safety riding). Kurangnya etika berlalulintas 

pun dapat menjadikan tidak kondusifnya suasana di jalan raya, sikap toleransi 

antar pengguna jalan tidak diterapkan. Hal tersebut akan mengurangi tingkat 

ketertiban pengendara sepeda motor di jalan raya. Ketidak tertiban ini banyak atau 

sedikit akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun pengguna 

jalan lain. Hal itu menyebabkan semakin besarnya peluang terjadinya kecelakaan 

di jalan sehingga menyebabkan banyaknya korban dari  tahun ke tahun, 

khususnya banyak terjadi di kalangan pelajar. 
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Penyebab kecelakaan lainnya bisa melihat besarnya jumlah kecelakaan 

yang ada di Indonesia keselamatan jalan harus dipandang secara komprehensif 

dari semua aspek perencanaan, pekerjaan pembuatan suatu jalan. Perencanaan 

Geometrik jalan merupakan salah satu persyaratan dari perencanaan jalan yang 

merupakan rancangan arah dan visualisasi dari trase jalan agar jalan memenuhi 

persyaratan selamat, aman, nyaman, efisien. Tidak selalu persyaratan itu bisa 

terpenuhi karena adanya faktor – faktor yang harus menjadi bahan pertimbangan 

antara lain keadaan lokasi, topografi, geologis, tata guna lahan dan lingkungan. 

Semua faktor ini bisa berpengaruh terhadap penetapan trase jalan karena akan 

mempengaruhi penetapan Alinyemen Horisontal, Alinyemen Vertikal dan 

penampang melintang sebagai bentuk efisiensi dalam batas persyaratan yang 

berlaku. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian diatas maka permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko kecelakaan  

2. masyarakat banyak yang mengabaikan petingnya perlengkapan 

keselamatan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan adanya permasalahan penggunaan perlengkapan keselamatan 

dan perilaku berkendara yang didasari oleh pemahaman reisko 

kecelakaan,rumusan masalah dari ini sebagai berikut : 

1. Berapa persentase penyebab utama kecelakaan berdasarkan human error, 

kendaraan, lingkungan ? 

2. Berapa persentase penyebab kecelakaan berdasarkan geometrik jalan ? 

3. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya kecelakaan ? 
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1.4 Tujuan 

1. Untuk mengetahui persentase yang di sebabkan oleh human error.

2. Untuk mengetahui persentase yang di sebabkan oleh geometrik jalan.

3. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi/mencegah terjadinya kecelakaan.

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan oleh para akademis, 

pemerintahan serta masyarakat. khususnya bagi para penyusun progam 

peningkatan pemahaman resiko kecelakaan dengan meningkatkan kesadaran 

penggunaan perlengkapan keselamatan yang lebih memperhatikan aspek-aspek 

psikologis pengguna sepeda motor di wilayah kabupaten Jombang. 

1.6 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Tidak membahas selain sepeda motor.

2. Yang di teliti hanya di Jl Brawijaya,Jl.Soekarno-Hatta,Jl.Gatot Subroto di

kabupaten Jombang.

3. Data angka kecelakaan yang di gunakan untuk Study dari tahun 2011-

2014.


