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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum 

2.1.1 Pengertian Arus Lalu Lintas  

Arus lalu lintas terbentuk dari pergerakan individu pengendara dan 

pengendara yang melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya pada 

satu ruas jalan dan lingkungannya. Arus lalu lintas pada suatu ruas jalan 

karakteristiknya akan bervariasi baik berdasarkan lokasi maupun waktunya. Selain 

itu perilaku pengemudi ikut mempengaruhi terhadap perilaku arus lalu lintas. 

Pengemudi pada suatu ruas jalan yang dirancang dengan kecepatan tertentu 

misalkan 80 km/jam dimungkinkan bahwa pengemudi akan mempunyai 

kecepatan yang bervariasi dari 30 km/jam sampai 120 km/jam. 

Dalam menggambarkan arus lalu lintas secara kuantitatif dalam rangka 

untuk mengerti tentang keberagaman karakteristiknya dan rentang kondisi 

perilakunya. Parameter arus lalu lintas dapat di bedakan menjadi dua bagian 

utama yaitu parameter makroskopik arus lalu lintas secara umum dan parameter 

makroskopik yang menunjukkan tentang perilaku kendaraan individu dalam suatu 

arus lalu lintas yang terkait dengan antara yang satu dengan yang lainnya.Suatu 

arus lalu lintas secara makrokopik dapat digambarkan tiga parameter utama.yaitu 

:volume dan arus kecepatan dan kepadatan.kedua parameter tersebut dapat dilihat 

pada table berikut ini : 

Tabel 2.1 Karakteritik Dasar Arus Lalu Lintas  
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2.1.2  Volume dan Arus Lalu Lintas  

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang didefinisikan sebagai 

jumlah kendaraan yang lewat pada suatu titik ruas jalan atau pada suatu lajur 

selama interval waktu tertentu. Satuan dari volume secara sederhana adalah 

kendaraan. Walaupun dapat dinyatakan dengan cara lain yaitu satuan mobil 

penumpang (smp) tiap satu satuan waktu.  

1.  Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR)  

Satuan LHR adalah kendaraan perhari atau smp perhari. Lalu lintas harian 

rata-rata (LHR) sering digunakan sebagai dasar untuk perencanaan jalan raya dan 

pengamatan secara umum dan kecenderungan pola perjalanan. Volume harian 

dinyatakan dalam satuan kendaraan perhari atau smp perhari. LHR didapatkan 

dengan cara pengamatan volume lalu lintas selama 24 jam pada suatu ruas jalan 

tertentu. pengamatan dilakukan dalam beberapa hari kemudian hasilnya dirata-

ratakan sehingga menjadi lalu lintas harian rata-rata. Apabila pengamatan tersebut 

dilakukan selama satu tahun penuh (365 hari) maka dapat di peroleh lalu lintas 

harian rata-rata (LHRT) dengan menjumlahkan seluruh hasil pengamatan dalam 

satu tahun dibagi 365 hari. 

2. Volume  

Volume adalah banyaknya kendaraan yang lewat pada suatu arus jalan 

selama satu satuan waktu jam. Namun demikian pengamatan lalu lintas yang 

biasanya untuk mengetahui terjadinya volume jam puncak (VJP) sepanjang jam 

kerja baik itu pagi, siang maupun sore. Biasanya volume jam puncak diukur untuk 

masing-masing arah secara terpisah.  

VJR = LHR  x  

VJR = Volume rancangan berdasarkan arah (smp/hari)  

LHR = Lalu lintas Harian Rata-rata (smp/hari)  

K = Proporsi lalu lintas harian yang terjadi selama jam puncak  

F = Variasi tingkat lalu lintas per 15 menit dalam satu jam  

(Hendarsin Shirley L, 2000)  
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2.1.3  Angka kecelakaan lalu lintas 

Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor : 43 Tahun 1993 tentang Prasarana 

dan Lalu Lintas, 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 mati, korban luka berat dan korban 

luka ringan. 

Angka kecelakaan (accident rate ) biasanya digunakan untuk mengukur 

tingkat kecelakaan pada satu satuan ruas jalan. 

1. Angka kecelakaan lalu lintas perkilometer. 

Adalah jumlah kecelakaan perkilometer dengan menggunakan rumus : 

AR =  

 Keterangan : 

 AR = Angka kecelakaan total per kilometer setiap tahun. 

 A = Jumlah total dari kecelakaan yang terjadi setiap tahun. 

 L = Panjang dari bagian jalan yang dikontrol dalam km. 

 2. Angka kecelakaan berdasarkan kendaraan km perjalanan. 

  AR =  

 Keterangan : 

 AR = Angka kecelakaan berdasarkan kendaraan km perjalanan. 

 A = Jumlah total kecelakaan. 

 LHRT = Volume lalu lintas harian rata-rata tahunan. 

 T = Waktu periode pengamatan. 

 L = Panjang ruas jalan ( km ) 

2.1.4  Daerah Rawan Kecelakaan(BlackSite) 

Daerah  rawan kecelakaan  lalu lintas adalah daerah yang  mempunyai 

jumlah kecelakaan lalu lintas tinggi, resiko dan kecelakaan tinggi pada suatu ruas 

jalan (Warpani,1999). 

Teknik pemeringkatan lokasi kecelakaan dapat dilakukan dengan pendekatan 

tingkat kecelakaan dan statistik kendali mutu (quality controlstatistic), atau 
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pembobotan berdasarkan nilai kecelakaan (Pedoman Penanganan Lokasi Rawan 

Kecelakaan Lalu Lintas, 2004). 

Salah satu metode untuk menghitung angka kecelakaan adalah dengan 

menggunakan metode  EAN (Equivalent Accident Number)  (Pignataro, 1973), 

yang merupakan pembobotan angka ekivalen kecelakaan mengacu pada biaya 

kecelakaan lalulintas. EAN dihitung dengan menjumlahkan kejadian kecelakaan 

pada setiap kilometer panjang jalan kemudian dikalikan dengan nilai bobot sesuai 

tingkat keparahan. Nilai bobot standar yang digunakan adalah Meninggal dunia 

(MD)=12, Luka berat(LB)=6, Luka ringan(LR)=3, Kerusakan 

kendaraan(K)=1(Soemitro, 2005). 

RumusEAN: 

EAN  = 12MD+ 6LB+ 3LR+ 1K                                             

Penentuan lokasi rawan kecelakaan dilakukan berdasarkan angka 

kecelakaan tiap kilometer jalan yang memiliki nilai bobot (EAN) melebihi nilai 

batas tertentu. Nilai batas ini dapat dihitung antara lain dengan menggunakan 

metode Batas Kontrol Atas (BKA) dan Upper Control Limit (UCL). Nilai Batas 

Kontrol Atas  (BKA) ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut: 

BKA=C+3√C                                                                            

Dimana: C   =Rata-rataangkakecelakaanEAN 

Nilai UCL (Upper Control Limit) ditentukan dengan menggunakan 

persamaan berikut: 

UCL = λ+ψ×√([(λ⁄m)+((0.829)⁄m)+(1⁄2×m)])                            

Dimana: λ    =Rata – rata angka kecelakaan EAN 

Ψ   = Faktor probabilitas=2.576 

m   =Angka kecelakaan ruas yang ditinjau (EAN) 

2.1.5  Geometrik Jalan 

Menurut Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan. Di dalam 

perencanaan geometrik jalan perkotaan, klasifikasi perencanaan jalan dibagi ke 

dalam dua tipe yang berbeda dan beberapa kelas (klasifikasi perencanaan) yang 

ditentukan karakteristik lalu lintas dan volumenya (Bina Marga, 1992). 



9 
 

 

Berdasarkan jenis hambatannya jalan-jalan perkotaan dibagi dalam dua 

tipe, dengan dasar klasifikasi perencanaan sebagai berikut:  

Tipe I   : Pengaturan jalan masuk secara penuh  

Tipe II   : Sebagian atau tanpa pengaturan jalan masuk  

Tipe I, kelas 1  : Adalah jalan dengan standar tertinggi dalam melayani lalu 

lintas cepat antar regional atau antar kota dengan 

pengaturan jalan masuk secara penuh.  

Tipe I, kelas 2  : Adalah jalan dengan standar tertinggi dalam melayani lalu 

lintas cepat antar regional atau di dalam kota-kota 

metropolitan dengan sebagian atau tanpa pengaturan jalan 

masuk.  

Tipe II, kelas 1  : Adalah standar tertinggi bagi jalan-jalan dengan 4 lajur 

atau lebih, memberikan pelayanan angkutan cepat bagi 

angkutan antar kota bagi angkutan antar kota atau dalam 

kota, dengan kontrol.  

Tipe II, kelas 2  : Adalah standar tertinggi bagi jalan-jalan dengan 2 atau 4 

lajur dalam melayani angkutan cepat antar kota dan dalam 

kota, terutama untuk persimpangan tanpa lampu lalu lintas.  

Tipe II, kelas 3  : Adalah standar menengah bagi jalan dengan 2 jalur untuk 

melayani angkutan dalam distrik dengan kecepatan sedang, 

untuk persimpanngan tanpa lampu lalu lintas.  

Tipe II, kelas 4  : Adalah standar terendah bagi jalan satu arah yang 

melayani hubungan dengan jalan-jalan lingkungan. 

Tabel 2.2 Kelas Perencanaan Tipe I 

Fungsi Kelas 

Primer 
Arteri 1 

Kolektor 2 
Sekunder  Arteri 2 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 
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Tabel 2.3 Kelas Perencanaan Tipe II 

Fungsi 
DTV (dalam smp) Kelas 

Arteri 1 

Primer Kolektor 
> 10.000 1 
< 10.000 2 

Sekunder 

Arteri 
> 20.000 1 
< 20.000 2 

Kolektor 
> 6.000 2 
< 6.000 3 

Lokal 
> 500 3 
< 500 4 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 

 Alinyemen Horizontal 

Adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal atau disebut trace Jalan 

(situasi jalan). Alinyemen horizontal terdiri dari bagian lurus yang dihubungkan 

dengan bagian lengkung (disebut juga tikungan), yang dimaksud untuk 

mengimbangi gaya sentrifugal yang diterima oleh kendaraan saat berjalan pada 

kecepatan rencana (Vr). Untuk keselamatan pemakai jalan ditinjau dari segi 

kelelahan pengemudi, panjang bagian jalan lurus maksimum harus ditempuh 

dengan kecepatan rencana Vr adalah sejauh 2,5 menit. 

Tabel 2.4 Kecepatan Rencana (design speed) 

Tipe Kelas Kecepatan Rencana (km/jam) 

Tipe I Kelas 1 100,80 
Kelas 2 80,60 

Tipe II 

Kelas 1 60 
Kelas 2 60,50 
Kelas 3 40,30 
Kelas 4 30,20 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 

Alinemen Horizontal terdiri dari beberapa bagian yaitu : 

a. Superelevasi 

Superelevasi adalah kemiringan melintang yang berfungsi mengimbangi 

gaya sentrifugal yang diterima kendaraan pada saat melewati tikungan pada 

kecepatan rencana (Vr). 

b. Jari-jari Tikungan (R). 
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Jari-jari tikungan adalah harga-harga bats dari ketajaman suatu tikungan untuk 

suatu kecepatan rencana Vr 

Tabel 2.5 Jari-jari Minimum Tikungan 

kecepatan Rencana 
(km/jam) 

Jari-jari Minimum 
(m) 

60 220 
50 150 
40 100 
30 55 
20 25 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan  1992 

c. Lengkung Peralihan 

Lengkung Peralihan adalah lengkung yang dibulatkan diantara bagian 

lurus jalan dan bagian lengkung jalan dengan jari-jari, yang berfungsi untuk 

mengantisipasi perubahan alinemen jalan dari bentuk lurus (R tak terhingga) 

sampaibagian lengkung jalan dengan jari-jari R, sehingga haya sentrifugal yang 

bekerja pada kendaraan saat berjalan di tikungan dapat berubah berangsur-angsur, 

baik ketika kendaraan mendekato tikungan maupun saat meninggalkan tikungan. 

Tabel 2.6 Panjang Minimum Bagian Peralihan. 

kecepatan Rencana (km/jam) 
Panjang Minimum 

Bagian Peralihan (m) 
100 85 
80 70 
60 50 
50 40 
40 35 
30 25 
20 20 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Perkotaan 1992 

Adapun Tikungan yang tidak membutuhkan lengkung Peralihan, tanpa 

memperhatikan ketentuan, bagian peralihan dapat diabaikan dalam hal jari-jari 

lengkung tidak kurang dari pada angka  yang ada dalam tabel 2.5 sesuai dengan 

kecepatan rencana. 
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Tabel 2.7 Jari-jari minimum tikungan yang tidak memerlukan bagian peralihan 

kecepatan Rencana 
(km/jam) Jari-jari (m) 

100 1500 
80 1000 
60 600 
50 400 
40 250 
30 150 
20 60 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Perkotaan 1992 

 Alinyemen Vertikal 

Alinyemen Vertikal adalah perpotongan bidang vertical dengan bidang 

permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan atau proyeksi garis sumbu jalan 

pada bidang vertical yang melalui sumbi jalan. Alinemen Vertikal seringkali 

disebut juga sebagai penampang memanjang jalan,terdiri atas bagian landai 

vertical dan bagian lengkung vertical. 

a. Landai Vertikal 

Ditinjau dari titik awal perencanaan, ada tiga macma landai vertikal yaitu : 

landai positif (tanjakan), landai negatif (turunan), dan landai nol (datar). 

Kelandaian maksimum diperlukan agar kendaraan dapat terus bergerak 

tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Kelandaian maksimum yang diijinkan 

seperti pada Tabel 2.6 berikut ini : 

Tabel 2.8 Keladaian Maksimum 

kecepatan Rencana 
(km/jam) 

Landai Maksimum 
(%) 

100 3 
80 4 
60 5 
50 6 
40 7 
30 8 
20 9 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992  

Selain kelandaian maksimum, yang juga perlu diperhatikan adalah panjang 

kritis. Panjang Kritis adalah panjang landai maksimum yang harus disediakan agar 
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kendaraan dapat mempertahankan kecepatan agar penurunan kecepatan tidak 

lebih dari separuh Vr yang lamanya ditetapkan maksimum satu menit. Panjang 

kritis ditentukan Seperti Tabel 2.7 berikut ini : 

Tabel 2.9 Panjang Kritis pada Kelandaian 

Kecepatan Rencana (km/jam) Kelandaian (%) Panjang Kritis dari 
Kelandaian (m) 

100 
4 700 
5 500 
6 400 

80 
5 600 
6 500 
7 400 

60 
6 500 
7 400 
8 300 

50 
7 500 
8 400 
9 300 

40 
8 400 
9 300 

10 200 
Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 

a. Lengkung Vertikal 

Pada setiap perubahan kelandaian harus disediakan lengkung vertical, 

lengkung vertikal hendaknya merupakan lengkung parabola sederhana. Lengkung 

vertikal bertujuan untuk : 

- Mengurangi goncengan akibat perubahan kelandaian. 

- Menyediakan jarak pandang henti. 

Tabel 2.10 Jarak Pandang Henti Minimum 

kecepatan Rencana (km/jam) Jarak Pandang Henti (m) 
100 165 
80 110 
60 75 
50 55 
40 40 
30 30 
20 20 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 
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Berdasarkan pada penampilan jarak pandang henti minimum, panjang lengkung 

vertical minimum dapat ditentukan langsung sesuai Tabel 2.9 berikut ini: 

Tabel 2.11 Panjang Lengkung Minimum 

kecepatan Rencana 
(km/jam) 

Standar Panjang minimum 
lenkung Vertikal (m) 

100 85 
80 70 
60 50 
50 40 
40 35 
30 25 
20 20 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 

Selain landai verikal dan lengkung vertical, untuk menampung truk-truk 

yang bermuatan berat atau kendaraan lain yang berjalan lebih lambat dari pada 

kendaraan lain umumnya, lajur pendakian harus disediakan pada arus jalan yang 

mempunyai kelandaian besar, menerus dan volume lalu lintasnya relative padat. 

Lebar jalur pendakian sama dengan lebar lajur rencana dengan jarak minimum 

antara dua lajur pendakian yaitu 1,5 km. Penempatan lajur pendakian. 

Untuk kenyamanan dan keamanan pengemudi, pemakaian standar jari-jari 

minimum dalam merencanakan dibatasi oleh masalah-masalah pelik. Sebagai 

ganti standar jari-jari minimum, digunakan dalam perencanaan kondisi normal 

seperti pada Tabel 2.12. 

Tabel 2.12 Jari-jari rencana lengkung vertikal 
kecepatan Rencana 

(km/jam) 
lengkung cembung 

dan cekung 
Standar 

Minimum (m) 
Rencana Radius Minimum 

lengkap vertikal (m) 
100 cembung 6500 10000 

  cekung 3000 4500 
80 cembung 3000 4500 
  cekung 2000 3000 

60 cembung 1400 2000 
  cekung 1000 1500 

50 cembung 800 1200 
  cekung 700 1000 

40 cembung 450 700 
  cekung 450 700 

30 cembung 250 400 
  cekung 250 400 

20 cembung 100 200 
  cekung 100 200 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992
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2.4.1 Koordinasi Alinyemen 

Agar dihasilkan suatu bentuk jalan yang baik dalam arti memudahkan 

pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan aman dan nyaman, bentuk 

kesetuan dari alinemen vertical, alinemen horizontal dan potongan melintang jalan 

diharapkan dapat memberikan kesan atau petunjuk kepada pengemudi akan 

bentuk jalan yang akan dilalui di depannya agar pengemudi dapat melakukan 

antisipasi lebih awal. 

 Menurut Tata Cara Perencanaan  Geometrik Jalan Antar kota, 1997 

koordinasi alinemen vertical dan horizontal harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut : 

A. Alinemen horizontal sebaiknya dengan alinemen vertical dan secara ideal 

alinemen horizontal lebih panjang sedikit melingkupi alinemen vertical. 

B. Tikungan yang tajam pada bagian bawah lengkung vertical cekung atau 

pada bagian atas lengkung vertical cembung harus dihindarkan. 

C. Lengkung vertical cekung pada kelandaian jalan yang lurus dan panjang 

harus dihindarkan. 

D. Dua atau lebih Lengkung Vertikal dalam suatu lengkung horizontal harus 

dihindarkan. Tikungan yang tajam diantara dua bagian jalan yang lurus 

dan panjang harus dihindarkan. 

2.1.6 Jarak Antar Kendaraan  

Arus kecepatan dan kepadatan adalah ukuran yang mana lalu lintas dalam 

suatu interval waktu tertentu digambarkan dengan nilai tunggal dari masing-

masing yang membentuk aliran lalu lintas secara keseluruhan. Ruang (spacing) 

dan jarak antar kendaraan (headway) adalah ukuran mikroskopik, sebab hal itu 

menggambarkan tentang pasangan individual kendaraan dalam aliran lalu lintas. 

Ruang adalah didefinisikan sebagai jarak antara kendaraan yang lewat dalam 

suatu lajur lalu lintas, diukur dari beberapa titik rujukan pada kendaraan. Seperti 

bemper atau roda bagian depan. Jarak kendaraan adalah waktu antar kendaraan 

yang lewat pada suatu titik sepanjang lajur yang diatur pada suatu titik rujukan 

pada suatu kendaraan. 
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Ukuran makroskopik berguna untuk beberapa analisis lalu lintas. Hal ini karna 

ruang dan jarak antara kendaraan diperoleh dari pasangan setiap kendaraan. 

Sejumlah data dapat dikumpulkan dalam waktu yang singkat. Penggunaan 

makroskopik juga memberikan informasi tentang berbagi jenis kendaraan untuk 

dipilah-pilah untuk dibandingkan tentang karakteristiknya dengan menggunakan 

pengukuran ruang dan jarak antar kendaraan. 

2.1.7 Pengertian Kemacetan Lalu Lintas 

Kemacetan adalah kondisi dimana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan 

yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut yang mengakibatkan 

kecepatan bebas ruas jalan tersebut mendekati atau melebihi 0 km/jam sehingga 

menyebabkan terjadinya antrian. Pada saat terjadinya kemacetan, nilai derajat 

kejenuhan pada ruas jalan akan ditinjau dimana kemacetan akan terjadi bila nilai 

derajat kejenuhan mencapai lebih dari 0,5 (MKJI, 1997). 

 Jika arus lalu lintas mendekati kapasitas, kemacetan mulai terjadi. 

Kemacetan semakin meningkat apabila arus begitu besarnya sehingga kendaraan 

sangat berdekatan satu sama lain. Kemacetan total terjadi apabila kendaraan harus 

berhenti atau bergerak sangat lambat ( Ofyar Z Tamin, 2000 ).  

Lalu-lintas tergantung kepada kapasitas jalan, banyaknya lalu-lintas yang 

ingin bergerak, tetapi kalau kapasitas jalan tidak dapat menampung, maka lalu-

lintas yang ada akan terhambat dan akan mengalir sesuai dengan kapasitas 

jaringan jalan maksimum (Budi D.Sinulingga, 1999).  

Kemacetan lalu lintas pada ruas jalan raya terjadi saat arus kendaraan lalu 

lintas meningkat seiring bertambahnya permintaan perjalanan pada suatu periode 

tertentu serta jumlah pemakai jalan melebihi dari kapasitas yang ada (Meyer et al 

,1984) 

2.1.8 Karakteristik Kecelakaan 

Kecelakaan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor. Secara garis 

besar kecelakaan diklasifikasikan berdasarkan lokasi kecelakaan, waktu terjadinya 

kecelakaan, tingkat kecelakaan, kelas korban kecelakaan, cuaca saat kecelakaan 

terjadi, tipe/jenis tabrakan, jenis kendaraan dan penyebab kecelakaan (Maya, 

2009).  
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Dalam penentuan karakteristik kecelakaan pada penelitian ini 

diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal di bawah ini : 

1. Berdasarkan lokasi kecelakaan 

a. Jalan Lurus 

b. Tikungan Jalan 

c. Persimpangan jalan, pertigaan atau perempatan jalan 

d. Tanjakan atau turunan  

2. Berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan 

3. Berdasarkan tingkat kecelakaan, maka kecelakaan dibagi dalam empat 

golongan yaitu :  

a. kecelakaan sangat ringan (damage only) : kecelakaan yang hanya 

mengakibatkan kerusakan/korban benda saja. 

b. kecelakaan ringan : kecelakaan yang mengakibatkan korban luka 

ringan.  

c. kecelakaan berat : kecelakaan yang mengakibatkan korban luka 

berat. 

d. kecelakaan fatal : kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal 

dunia.  

4. Berdasarkan kelas korban kecelakaan. menurut PP No. 43 tahun 1993 

5. Berdasarkan cuaca, Faktor ini membagi keadaan cuaca dalam kaitannya 

dengan pencatatan kecelakaan sebagai berikut : 

 - Cerah   - Gerimis 

- Mendung   - Hujan 

Dari pengelompokkan di atas, dapat dijadikan dua kelompok dalam pengaruhnya 

terhadap permukaan jalan, yaitu kelompok kering (cerah dan mendung) dan 

kelompok basah (hujan dan gerimis). 

6. Berdasarkan jenis kecelakaan, diklasifikasikan atas beberapa tabrakan, 

yaitu depan - depan, depan - belakang, tabrakan sudut, tabrakan sisi, lepas kontrol, 

tabrak lari, tabrak massal, tabrak pejalan kaki, tabrak parkir, dan tabrakan tunggal. 

7. Berdasarkan jenis kendaraan  
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Tabel 2.13 Klarifikasi kecelakaan Berdasarkan Posisi terjadinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan PP RI No.22 tahun 2009 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, 

Korban kecelakaan dapat di bagi menjadi tiga golongan yaitu : 

1. Korban Meninggal  

Ialah korban yang dipastikan meninggal sebagai akibat kecelakaan lalu 

lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 

kecelakaan tersebut. 

2. Korban Luka Berat  

Ialah korban yang karna luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus di 

rawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan 

3. Korban Luka Ringan  
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Ialah korban yang tidak termasuk dalam pengertian korban meninggal dan 

korban luka berat. 

2.1.9 Faktor Penyebab Kecelakaan  

Menurut Oder dan Spicer, (1976) dan Fachrurrozy, (2001) menyatakan 

bahwa kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik dengan 

melibatkan pengemudi dengan lingkungan (kendaraan) dengan peran penting 

pengemudi untuk melakukan tindakan menghindar/mengelak sesuatu.  

Jadi melaksanakan tindakan menghindar dari rintangan, mungkin atau tidak 

mungkin mennyebabkan apa yang disebut dengan tabrakan (kecelakaan). Dari 

faktor-faktor diatas, dapat dikelompokkan menjadi  

1. Faktor manusia (Human Faktor)  

Faktor manusia merupakan faktor yang dominan yang menyebabkan 

kecelakaan lalu lintas, karena cukup banyak faktor yang mempengaruhi 

perilakunya. 

a. Pengemudi (Driver)  

Manusia sebagai pengemudi memiliki faktor-faktor fisiologis dan 

psikologis, Faktor tersebut perlu mendapatkan perhatian karena cenderung 

sebagai penyebab potensi. Faktor Fisiologis dan psikologis  

Agar pengemudi kendaraan berjalan secara aman, pengemudi harus 

mempunyai daerah pandangan..  

Analisis data yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

menunjukkan bahwa kelompok usia 21-25 tahun adalah kelompok terbesar 

penyebab kecelakaan dibandingkan kelompok usia lainnya. 

Tabel 2.14 Kelompok Usia Pengemudi yang terlibat Kecelakaan  

Kelompok Usia  Persen (%) 
16-20 Tahun 19,41 
21-25 Tahun 21,98 
26-30 Tahun 14,60 
31-35 Tahun 9,25 
36-40 Tahun 7,65 
41-75 Tahun 18,91 

Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Dept. Perhubungan dalam 

(Dwiyogo dan Prabowo,2006) dan (Robertus dan Sadar,2007) 
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Menurut analisa data statistik baik di Indonesia maupun diluar negeri, penyebab 

kecelakaan lalu lintas yang terbesar adalah faktor manusia itu sendiri. 

b. Pejalan kaki  

Pejalan kaki termasuk dalam daftar penyumbang kecelakaan di indonesia. 

Hal ini terjadi karena akibat dari kesalahan pejalan kaki itu sendiri maupun 

menjadi korban akibat kesalahan pengendara kendaraan. Kesalahan para pejalan 

kaki pada umumnya karena kelengahan, serta mengabaikan sopan santun berlalu 

lintas, seperti menyeberang jalan tidak pada tempatnya atau berjalan 

menggunakan jalur kendaraan (karena lalai atau terpaksa), atau kesalahan lain 

yang meyebabkan kecelakaan. Hal ini sering terjadi di daerah perkotaan dimana 

trotoar yang di khususkan untuk pejalan kaki di salah gunakan, seperti digunakan 

oleh para pedagang kaki lima. 

2. Kendaraan  

Kendaraan adalah salah satu penyebab utama kecelakaan kendaraan yang 

berakibat fatal. Salah satu faktor penyebabnya adalah kerusakan pada rem 

kendaraan tersebut. Namun bila kita teliti lagi bukan hanya itu saja faktor 

penyebab kecelakaan yang terjadi pada kendaraan. Seperti kendaraan yang 

seharusnya tidak layak beroperasi lagi, muatan yang berlebihan (over load), dan 

penambahan aksesoris atau rancangan kendaraan yang berlebihan juga dapat 

menyebabkan tingkat keparahan sebuah kecelakaan karena dapat menyebabkan 

penumpang terlontar saat kecelakaan dan benturan terjadi.  

3. Kondisi Jalan  

Kondisi jalan dapat juga sebagai sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

Hal ini terkait dengan keadaan alinyemennya, baik itu alinyemen vertikal maupun 

horizontal. Untuk alinyemen vertikal yang tidak sesuai perencanaan sebagai 

contohnya adalah tanjakan merupakan tempat rawan kecelakaan lalu lintas karena 

dapat menipu pengemudi dalam menjalankan kendaraannya. Selain itu geometrik 

jalan seperti tikungan yang terlalu tajam atau terhalang pohon atau pagar dapat 

menjadi sebab kecelakaan juga. Selain itu jalan juga perlu dilengkapi dengan 

berbagai kelengkapan jalan guna membantu mengatur arus lalu lintas yakni : 

marka jalan, jalur pemisah, lampu lalu lintas, dan lain-lain (Warpani, 2001). 
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Contoh papan rambu-rambu lalu lintas sebagai kelengkapan jalan diantaranya 

dapat kita lihat pada gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rambu-rambu Lalu Lintas 

Contoh gambar di atas adalah sebagian kecil dari rambu-rambu jalan yang ada di 

indonesia. Rambu-rambu tersebut seharusnya dipasang dan digunakan sesuai 

dengan kebutuhan karakteristik jalan dan lalu lintas dijalan tersebut. Dengan 

adanya pemasangan rambu-rambu tersebut pastinya akan membantu pengendara 

untuk lebih berhati-hati ketika melewati jalan yang akan dilewatinya. Hal ini 

merupakan salah satu tindakan untuk mereduksi jumlah angka kecelakaan yang 

sangat tinggi di jalan raya. 

4. Lingkungan  

Faktor lingkungan baik itu yang bersifat alam maupun buatan manusia 

sangat berpengaruh bagi keselamatan lalu lintas. Pohon atau bukit yang 

menghalangi pandangan, tikungan tajam maupun tanjakan atau turunan terjal 

merupakan faktor alam yang patut mendapat perhatian dalam pengelolaan lalu 

lintas.  

Lingkungan alam ada yang dapat diubah sesuai dengan keselamatan dan 

keamanan lalu lintas, namun ada pula yang tidak dapat diubah karena 

pertimbangan kelestarian lingkungan atau biaya yang terlalu mahal. Faktor 
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lingkungan lain yang tidak dapat diubah yakni posisi matahari yang terkadang 

mengganggu pandangan pengemudi.  

Selain itu faktor cuaca seperti hujan pun dapat mempengaruhi kinerja 

kendaraan, misalkan jarak pengereman pun menjadi lebih jauh, jalan menjadi 

lebih licin dan jarak pandang berkurang itu juga merupakan faktor penyebab 

kecelakaan. Faktor kecelakaan lain dapat terjadi pada keadaan jalan yang berkabut 

khususnya di daerah pegunungan.  

Jika sudah demikian tidak ada yang bisa dilakukan kecuali meningkatkan 

kewaspadaan, nyalakan lampu dan perlahan laju kendaraan adalah dua hal yang 

bisa diandalkan.  

Lingkungan buatan seperti pagar pekarangan atau bangunan pada tikungan 

yang akan mengurangi jarak pandang pengemudi, ruas jalan yang tiba-tiba 

menyempit maupun papan iklan yang menutupi rambu-rambu lalu lintas dan lain-

lain juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan. 

Tabel 2.15 Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas jalan 

Faktor 
Penyebab 

Uraian Persentase 

Pengguna 
Jalan  

Lengah, mengantuk, tidak terampil, lelah, mabuk, 
kecepatan tinggi, tidak menjaga jarak, kesalahan 
pejalan, gangguan binatang. 

93,52 

Kendaraan 
Ban pecah, kerusakan sistem rem, kerusakan 
sistem pengemudi, 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 dan 
lambat. Interaksi/campuran kendaraan dengan 
pejalan, pengawasan dan penegakan hukum 
belum efektif, pelayanan gangguan yang kurang 
cepat, cuaca: gelap, hujan, kabut, asap 

0,49 

Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Dept. Perhubungan dalam 

(Dwiyogo dan Prabowo,2006) dan (Robertus dan Sadar,2007) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa selain faktor pengguna 

jalan, kendaraan dan jalan ternyata faktor lingkungan masuk dalam kategori faktor 

penyebab kecelakaan. 
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2.1.10 Sepeda Motor  

Sepeda motor adalah kendaraan roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik 

dengan atau kereta samping (PP No. 44 tahun 1993). Sepeda motor merupakan 

komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dan lalu lintas di jalan umum. 

Hal ini disebabkan sepeda motor merupakan jenis kendaraan biaya murah yang 

dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah, serta memiliki aksebilitas tinggi.  

Selain kelebihan diatas, ternyata sepeda motor mempunyai kelemahan yaitu 

desainnya yang kurang stabil dan rentang terhadap resiko kecelakaan. Dengan 

bentuk yang relatif kecil, sepeda motor mempunyai kemampuan melaju dan 

manuver yang lincah sehingga bisa bergerak di antara mobil dan kendaraan yang 

lain. Sepeda motor juga di desain terbuka tanpa ada perlindungan fisik sehingga 

sepeda motor mempunyai fatality yang lebih tinggi dari pada mobil. 

Selain itu banyaknya sepeda motor yang mempunyai kemampuan mesin 

yang sangat besar jika dibandingkan dengan bobotnya menyebabkan sepeda motor 

dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Kondisi ini menyebabkan pemacu 

percepatan ke arah motorlisasi dan penyebab naiknya tingkat kematian (death 

rates) didaerah Asian Pasifik. 

 Beberapa kelemahan sepeda motor meliputi : 

1. Kesetabilan gerakan, sepeda motor hanya ditopang oleh dua roda sehingga 

keseimbangan gerakan tergantung pada kemampuan pengemudi dalam 

mengendalikan kendaraan. Kalau dalam mengemudi kurang hati-hati maka sangat 

mudah tergelincir ataupun menabrak.  

2. Kemampuan sepeda motor untuk bergerak dengan kecepatan tinggi dapat 

menyebabkan dampak yang besar jika sepeda motor mengalami benturan.  

3. Sepeda motor tidak dirancang untuk melindungi penggunanya 

(unprotected rider), sehingga pengemudi sepeda motor harus melengkapi dirinya 

dengan pengaman yang lengkap seperti helm, jaket pelindung, sepatu yang kuat 

dan sebagainya. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan yang melibatkan sepeda 

motor mempunyai angka yang cukup tinggi. Hal ini berkaitan dengan jumlah 

kendaraan sepeda motor yang begitu pesat karna relatif terjangkau oleh sebagian 
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masyarakat di indonesia. Selain itu perilaku pengendara sepeda motor dijalan raya 

juga menjadi faktor penentu terjadinya kecelakaan (Lullie,2005). Dalam 

mengendarai sepeda motor diperlukan alat pelindung diri sepeda motor, yaitu 

terdiri dari : 

a. Helm 

Helm merupakan komponen terpenting bagi bagi pengendara sepeda 

motor sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, setiap pengendara 

sepeda motor dan penumpangnya wajib menggunakan helm. Penggunaan helm 

secara signifikan mengurangi angka kecelakaan kematian sekitar 40% pada 

pengguna sepeda motor ketika mengalami kecelakaan (Moesbar,2007). Jenis helm 

yang dapat melindungi kepala pengendara sepeda motor dapat digolongkan 

menjadi tiga jenis, yaitu : 

1. Helm yang menutup keseluruhan wajah (full face), helm ini merupakan 

helm yang memenuhi standar keselamatan bagi pengendara sepeda motor karna 

memberikan keselamatan tertinggi.  

2. Helm ⁄ (three-quarteropen face), bentuk helm jenis ini hampir sama 

dengan jenis helm full face, namun perlindungan yang diberikan oleh helm jenis 

ini lebih kecil untuk pengendara sepeda motor karna dagu pengendara tidak 

terlindungi atau masih agak terbuka.  

3. Helm jenis topi (half face), merupakan helm setengah terbuka atau biasa 

disebut dengan istilah helm batok, karna hanya menutupi sebagian kepala 

sehingga perlindungan yang diberikan tidak maksimum jika terjadi kecelakaan. 

Kemungkinan terjadi retak pada kepala sangat besar. 

b. Pakaian Pelindung  

Peningkatan desain dan penggunaan yang lebih luas pakaian pelindung 

bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengurangi keparahan korban 

kecelakaan sepeda motor. Hal ini harus dilakukan oleh dinas terkait dengan cara 

memberikan sosialisasi dan membuat peraturan kepada pengendara sepeda motor 

untuk menggunakan pakaian pelindung guna mengurangi resiko akibat 

kecelakaan. Pakaian pelindung ini meliputi jaket, celana panjang, sepatu, dan 

sarung tangan. 
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1.1.11 Jarak Pandang 

Jarak pandang dibedakan yaitu jarak pandang henti (Jh), jarak pandang 

mendahului (Jd). 

a. Jarak Pandang Henti (Jh).  

Adalah jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk 

menghentikan kendaraannya denganaman begitu melihat adanya halangan di 

depannya, oleh karena itu, setiap titik disepanjang jalan harus memenuhi jarak 

pandang henti (Jh). 

Jarak pandang henti terdiri dari dua elemen jarak yaitu : 

1. Jarak Tanggap (Jht) 

Adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan sejak pengemudi melihat 

suatu halangan yang menyebabkan ia harus berhenti, seampai saat pengemudi 

menginja rem, jarak ini dikenal juga sebagai PIEV (pereeption, intellection, 

Emotion dan Vilition). 

2. Jarak Pengereman (Jht) 

Adalah jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan sejak 

pengemudi menginjak rem sampai kendaraan berhenti. 

Jarak Pandang Henti (dalam satuan meter), dapat dihitung dengan rumus: 

 
Keterangan : 

Vr = Kecepatan rencana (km/jam) 

f = Koefisien gesek memanjang perkerasan jalan aspal ditetapkan 0,35-0,55 

I  = Besarnya landai jalan (decimal) 

+ = Untuk pendakian 

- = Untuk penurunan 

b. Jarak Pandang mendahului (Jd) 

Adalah jarak yang memungkinkan suatu kendaraan mendahului kendaraan 

lain di depannya dengan aman sampai kendaraan kendaraan tersebut kembali ke 

lajur semula. Daerah mendahului ini harus disebar disepanjang jalan dengan 

jumlah panjang minimum 30% dari panjang total ruas jalan tersebut. 
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Jarak pandang mendahului Jd (dalam satuan meter) dapat ditentuan dengan : 

Jd = d1 + d2 + d3 + d4 

Keterangan : 

d1 =  Jarak yang ditempuh selama waktu tanggap 

d2 = Jarak yang ditempuh selama mendahului sampai dengan kembali ke 

lajur semula (m) 

d3  =  Jarak antara kendaraan yang mendahului dengan kendaraan yang dating 

dari arah berlawanan setelah proses mendahului selesai (m). 

d4  = Jarak yang ditempuh oleh kendaraan yang dating dari arah berlawanan 

yang besarnya diambil sama dengan 2/3 .d2 (m). 

Tabel 2.16 Panjang Jarakk Mendahului (Jd) Minimum 

kecepatan Rencana 
(km/jam) 

JPM 
standar 

(m) 

JPM 
minimum 

(m) 
80 550 350 
60 350 250 
50 250 200 
40 200 150 
30 150 100 
20 100 70 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 


