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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pelanggaran Lalu Lintas 

 Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, 

Ramdlon Naning (1983) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran 

lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang 

dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 

tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib: 

a. Berperilaku tertib; dan/atau 

b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan 

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan 

kerusakan jalan.  

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu 

pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.  

 Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang 

merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut 

mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka 

diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap 

peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya. 

2.2. Definisi Kecelakaan Lalu Lintas 

       Dalam melakukan suatu analisa kecelakaan lalu lintas diperlukan 

pengetahuan mengenai definisi kecelakaan. Kecelakaan merupakan kejadian tidak 

direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi atau reaksi suatu objek, bahan, atau 

radiasi menyebabkan cidera atau kemungkinan cidera (Heinrich, 1980). Menurut 

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009, definisi kecelakaan lalu 

lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja 

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan 

korban manusia dan atau keruguian harta benda. 
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       Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan 

dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cidera, 

ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan 

sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan 

dan banyaknya pergerakan dari kendaraan (Hobbs, 1995). 

       Dari beberapa definisi tentang kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan 

bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-

sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, dimana 

terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas 

serta menyebabkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia dan kerugian harta 

benda. 

2.3 Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas 

       Kecelakaan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor. Secara garis 

besar kecelakaan diklasifikasikan berdasarkan tipe kecelakaan, korban 

kecelakaan, kondisi kendaraan saat kecelakaan, kendaraan terlibat kecelakaan, 

waktu kecelakaan (hari dan jam), cuaca saat kecelakaan terjadi, lokasi kecelakaan, 

tipe tabrakan, jenis kendaraan dan penyebab kecelakaan. Klasifikasi kecelakaan 

yang dipakai PT. Jasa Marga (Persero) dalam (Gom Gom Manalu, 2013) adalah: 

1. Berdasarkan tingkat kecelakaan, berdasarkan tingkat kecelakaannya 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. 

2. Berdasarkan kelas korban kecelakaan, maka korban kecelakaan 

diklasifikasikan menjadi 3, yaitu: 
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a. Korban luka ringan; korban yang mengalami luka-luka tidak serius dan

tidak membahayakan jiwa sehingga tidak memerlukan  pertolongan

lebih lanjut dari rumah sakit

b. Korban luka berat; korban yang mengalami luka-luka serius dan

membahayakan jiwa sehingga memerluka pertolongan dari pihak rumah

sakit.

c. Korban meninggal dunia; korban kecelakaan lalu-lintas yang

mengakibatkan korban jiwa.

3. Berdasarkan faktor penyebab kecelakaan, kecelakaan disebabkan beberapa

faktor yaitu faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor

lingkungan.

4. Berdasarkan waktu kecelakaan, jenis kecelakaan ini ditetapkan menurut satu

periode waktu tertentu.

5. Berdasarkan lokasi terjadinya kecelakaan berada di lokasi jalan lurus 1 lajur,

2 lajur maupun satu lajur searah atau berlawanan arah, tikungan jalan, dan

persimpangan jalan.

6. Berdasarakan jenis kendaraan, sesuai dengan penggolongan kendaraan yang

diterapkan oleh pengelola jalan yaitu:

a. Golongan I,

b. Golongan IIa dan IIb

Dengan jenis-jenis kendaraan seperti: sedan, jeep, pick up, mini bus, bus

sedang, bus besar 2 as, bus besar > 3 as, truk besar 2 as, truk besar > 3 as,

truk trailer dan truk gandeng.

7. Berdasarkan cuaca saat kejadian kecelakaan, menurut cuaca diklasifikasikan

atas cerah, mendung, berkabut, berdebu, berasap, gerimis dan hujan lebat.

8. Berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi, diklasifikasikan atas beberapa

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

lepas kontrol, tabrak lari, tabrakan massal, tabrak pejalan kaki, tabrak parkir

dan tabrakan tunggal.
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Tabel 2.1 Klasifikasi Kecelakaan Berdasarkan Posisi Terjadinya 

Gambar / Lambang Klasifikasi Keterangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabrak depan 
 
 
 
 
 

Tabrak belakang 

-Terjadi pada jalan lurus yang 
berlawanan arah. 
 
 
 
 
-Terjadi pada satu ruas jalan 
searah, pengereman mendadak, 
jarak kendaraan yang tidak 
terkontrol, pelaku menyiap 
kendaraan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabrak samping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabrak sudut 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kehilangan kontrol 

-Terjadi pada jalan lurus lebih 
dari 1 lajur dan pada 
persimpangan jalan serta terjadi 
pada kendaraan yang mau 
menyiap. 
 
 
 
 
 
-Terjadi pada simpang jalan yang 
tidak memiliki pengaturan lampu 
lalu-lintas / rambu-rambu, 
mengemudikan kendaraan dengan 
kecepatan melebihi batas 
kecepatan aman. 
 
 
 
-Terjadi saat pengemudi 
kehilangan konsentrasi / 
kendaraan mengalami hilang 
kendali. 

Sumber : Djoko Setijowarno,2003, Pengantar Rekayasa Dasar Transportasi dalam (Gom 
Gom,2013) 

2.4. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas 

Untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi dan menghindari 

terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan 

perkembangan dari barang dan jasa. Setiap komponen perlu diarahkan pada pola 

transportasi yang aman, nyaman, dan hemat. Beberapa kendala yang harus 

mendapat perhatian demi tercapainya transportasi yang diinginkan adalah 
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tercampurnya penggunaan jalan dan tata guna lahan disekitarnya (mixed used) 

sehingga terwujud lalu lintas campuran (mixed traffic). Faktor mixed used dan 

mixed traffic tersebut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan lalu 

lintas dan kemacetan. Desain geometrik yang tidak memenuhi persyaratan sangat 

potensial menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti tikungan yang 

terlalu tajam dan kondisi lapis perkerasan jalan yang tidak memenuhi syarat. 

Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan maupun pelanggaran 

terhadap peraturan lalu lintas (rambu, marka, sinyal) yang dilakukan oleh 

pengemudi sangat sering menyebabkan kecelakaan. Penempatan dan pengaturan 

kontrol lalu lintas yang kurang tepat dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas 

seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan 

pengaturan arah. 

Oder dan Spicer (dalam Fachrurrozy, 2001) menyatakan bahwa 

kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi - situasi konflik antara 

pengemudi dengan lingkungan, dimana pengemudi melakukan tindakan 

menghindari sesuatu atau rintangan sehingga kemungkinan dapat menyebabkan 

tabrakan atau kecelakaan lalu lintas. Dari beberapa penelitian dan pengkajian di 

lapangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor 

manusia, kendaraan, dan lingkungan jalan, serta interaksi dan kombinasi dua atau 

lebih faktor tersebut di atas (Austroads, 2002) 

1. Faktor Manusia (Human Factors);  

  Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam 

kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan 

pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan 

dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan 

penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. 

Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu 

lintas. 

  Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua faktor 

yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang 

dapat berkontribusi terhadap tabrakan. Contoh yang termasuk perilaku 
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pengemudi antara lain : pandangan dan ketajaman pendengaran, kemampuan 

membuat keputusan, dan kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi 

lingkungan dan jalan. Meskipun kemahiran dalam keterampilan 

berkendaraan diajarkan dan diuji sebagai persyaratan untuk mendapatkan 

surat keterangan ijin mengemudi, seorang pengemudi masih dapat 

mengalami resiko yang tinggi menabrak karena perasaan percaya diri 

mengemudi dalam situasi yang menantang dan berhasil mengatasinya akan 

memperkuat perasaan percaya diri. Keyakinan akan kemahiran mengendara 

akan tumbuh tak terkendali sehingga potensi dan kemungkinan kecelakaan 

semakin besar.  

  Ada perbedaan demografis di tingkat kecelakaan. Sebagai contoh, 

meskipun kaum muda cenderung memiliki waktu reaksi yang baik, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan sikap mereka labih beresiko 

dan dapat menempatkan mereka dalam situasi yang lebih berbahaya 

terhadap pengguna jalan lainnya. Pengemudi yang lebih tua dengan reaksi 

lambat dimungkinkan terlibat dalam kecelakaan lebih banyak, tapi ini belum 

terjadi karena mereka cenderung untuk melambatkan kendaraan dan lebih 

hati- hati. 

2. Faktor Kendaraan (Vehicle Factors); 

  Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah 

dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan 

bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara 

dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti 

mesin,rem kemudi,ban,lampu,kaca spion,dan sabuk pengaman. Dengan 

demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat :  

a. Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, 

b. Mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada pemakai jalan 

lainnya, 

c. Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor.  

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak 

dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis 



12 
 

yang tidak laik jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Ada 

beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena faktor 

kendaraan, antara lain:  

a. Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak baik, as 

atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, selip 

merupakan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan.  

b. Over load atau kelebihan muatan merupakan penggunaan kendaraan 

yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.  

c. Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab berat/ringannya 

kecelakaan, tombol - tombol di dashboard kendaraan dapat mencederai 

orang terdorong ke depan akibat benturan, kolom kemudi dapat 

menembus dada pengemudi pada saat tabrakan. Demikian design bagian 

depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur oleh 

kendaraan. Perbaikan design kendaraan terutama tergantung pada 

pembuat kendaraan, namun peraturan atau rekomendasi pemerintah 

dapat memberikan pengaruh kepada perancang.  

d. Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi 

dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga konsisten dengan 

kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan 

kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan. 

3. Jalan dan Lingkungan 

  Kondisi tata guna lahan, kondisi cuaca dan angin serta pengaturan 

lalu-lintas adalah beberapa komponen dan lingkungan yang berpengaruh 

terhadap kecelakaan. Lingkungan jalan yang kurang memadai 

mengakibatkan kenyamanan dan pengemudi menurun, sehingga 

kemampuan dalam mengendalikan kendaraan menurun pula. Cuaca 

berkabut, hujan, maupun berasap akan berpengaruh pada perilaku 

pengemudi. 

  Penelitian di Indonesia, faktor penyebab kecelakaan lalu lintas 

yaitu faktor manusia sebesar 93%, dimana diantaranya 88% akibat 

pengemudi dan 5% akibat pejalan kaki, faktor kendaraan 4,03%, faktor jalan 
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2%, dan faktor lingkungan 1% (Hubdat, 2006). Secara umum, ada tiga 

faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas, yaitu faktor pengguna jalan 

(road user), faktor kendaraan (vehicle), dan faktor lingkungan jalan (road 

environment). 

Tabel 2.2. 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 : Dirjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, 1998 

2.5. 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. 
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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 (ADB,1998). 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. (Hubdat, 2006). 

 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 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 
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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 : 

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

helm yang memenuhi standar keselamatan bagi pengendara sepeda 

motor karna memberikan keselamatan tertinggi.  

 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.  

 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. 

2.6. Klasifikasi Jalan  

 Berdasarkan UU No. 38 tahun 2004  jalan  adalah prasarana transportasi 

darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntungkan bagi lalu lintas, yang berada pada 

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau 

air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,  jalan lori, dan jalan 
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kabel. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting 

dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan 

keamanan. Berdasarkan UU diatas,  jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.  

1. Berdasarkan sistem jaringannya, jalan dibedakan menjadi:  

a. Jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua 

wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa 

distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.  

b. Jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan 

perkotaan.  

2. Berdasarkan fungsinya, jalan dibedakan menjadi:  

a. Jalan arteri adalah jalan yang berfungsi melayani angkutan utama dengan 

ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan 

masuk dibatasi secara berdaya guna.  

b. Jalan kolektor adalah jalan yang berfungsi melayani angkutan pengumpul 

atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata 

sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.  

c. Jalan lokal adalah jalan yang berfungsi melayani angkutan setempat 

dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan 

jumlah jalan masuk tidak dibatasi.  

d. Jalan lingkungan adalah jalan yang  berfungsi melayani angkutan 

lingkungan dengan ciri perjalanan dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.  

3. Berdasarkan statusnya, jalan dibedakan menjadi:  

a. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang menghubungkan antar  ibukota provinsi, dan 

jalan strategis nasional, serta jalan tol.  

b. Jalan provinsi adalah jumlah kolektor dalam sistem jaringan jalan primer 

yang menghubungkan ibukota provinsi  dengan ibukota kabupaten/kota, 

atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.  
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c. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer 

yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, 

antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum  dalam sistem jaringan jalan 

sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.  

d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan  jalan sekunder yang 

menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, serta 

menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.  

e. Jalan desa adalah jalan umum  yang menghubungkan kawasan dan/atau 

antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 

2.7. Pengaturan Lalu Lintas 

 Menurut MKJI 1980, batas kecepatan jarang diberlakukan di daerah 

perkotaan di Indonesia, dan karenanya hanya sedikit berpengaruh pada kecepatan 

arus bebas. Aturan lalu lintas lainnya yang berpengaruh pada kinerja lalu lintas 

adalah: pembatasan parkir dan berhenti sepanjang sisi jalan; pembatasan akses 

tipe kendaraan tertentu; pembatasan akses dari lahan samping jalan dan 

sebagainya 

2.8. Hambatan Samping 

 Banyak aktivitas samping jalan di Indonesia sering menimbulkan konflik, 

kadang-kadang besar pengaruhnya terhadap arus lalu-lintas. Pengaruh konflik ini, 

("hambatan samping"), diberikan perhatian utama dalam manual ini, jika 

dibandingkan dengan manual negara Barat. Hambatan samping yang terutama 

berpengaruh pada kapasitas dan kinerja jalan perkotaan adalah: 

- Pejalan kaki; 

- Angkutan umum dan kendaraan lain berhenti; 

- Kendaraan lambat (misalnya becak, kereta kuda); 

- Kendaraan masuk dan keluar dari lahan di samping jalan. 

2.9. Perilaku Pengemudi 

  Ukuran Indonesia serta keanekaragaman dan tingkat perkembangan daerah 

perkotaan menunjukkan bahwa perilaku pengemudi dan populasi kendaraan 

(umur, tenaga dan kondisi kendaraan, komposisi kendaraan) adalah beraneka 

ragam. Karakteristik ini dimasukkan dalam prosedur perhitungan secara tidak 
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langsung, melalui ukuran kota. Kota yang lebih kecil menunjukkan perilaku 

pengemudi yang kurang gesit dan kendaraan yang kurang modern, menyebabkan 

kapasitas dan kecepatan lebih rendah pada arus tertentu, jika dibandingkan 

dengan kota yang lebih besar. 

2.10. Kinerja Arus Lalu-Lintas 

2.10.1. Kecepatan 

 Menurut SK Dirjen Perhubungan Darat 2006, kecepatan lalu lintas adalah 

kemampuan untuk menempuh jarak tertentu  dalam satuan waktu, dinyatakan 

dalam kilometer/jam atau meter/detik. Menurut Tamin 2000, kecepatan dapat 

dianggap sebagai indikator umum dalam menyatakan tingkat pelayanan (Level of 

Service = LOS) dari sistem jaringan tersebut. Meurut MKJI 1980, tingkat 

pelayanan kinerja jalan (LOS) yaitu ukuran kwalitatif yang digunakan di HCM 85 

Amerika Serikat dan menerangkan kondisi operasional dalam arus lalu-lintas dan 

penilaiannya oleh pemakai jalan (pada umumnya dinyatakan dalam kecepatan, 

waktu tempuh, kebebasan bergerak, interupsi lalu-lintas, keenakan, kenyamanan, 

dan keselamatan). 

a. Kecepatan dapat dibedakan atas tiga klasifikasi, yaitu :  

1. Kecepatan perjalanan  (Journey  Speed)  

Ialah kecepatan keseluruhan perjalanan yang dimulai dari awal perjalanan 

sampai akhir perjalanan.  

Rumus: Vj = l / tj. 

2. Kecepatan bergerak   (Running Speed) 

Ialah kecepatan rata-rata kendaraan untuk menempuh jarak tertentu dalam 

kondisi kendaraan tetap berjalan, yaitu kondisi setelah dikurangi oleh 

waktu hambatan terjadi (misalnya : lampu merah, kemacetan, dsb). 

Kecepatan bergerak ini dapat ditentukan dari jarak perjalanan dibagi 

dengan total waktu perjalanan yang telah dikurangi dengan waktu berhenti 

karena adanya hambatan yang disebabkan oleh gangguan yang terjadi di 

tengah perjalanan. 

Rumus: Vr = l / tr  atau  

Vr = l /( tj - td) td = Waktu hambatan/tundaan. 
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3. Kecepatan setempat  (Spot  Speed)  

Ialah kecepatan kendaraan sewaktu melintasi  suatu titik tertentu  pada 

seruas jalan dalam satuan waktu tertentu. Dalam disain, kecepatan 

setempat sering digunakan.   

b. Kecepatan Arus Bebas  

 Kecepatan arus bebas/Free Flow Speed (FV) didefinisikan sebagai 

kecepatan pada tingkat arus nol, yaitu kecepatan yang dapat dipilih pengemudi 

jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi kendaraan bermotor lain 

di jalan.  

Persamaan umum untuk kecepatan arus bebas adalah sebagai berikut :  

FV= (FV0 + FFVw) x FFVSF x FFVcs 

Keterangan :  

 FV  = Kecepatan arus bebas kendaraan ringan sesungguhnya (km/jam)  

 FVo = Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan (km/jam)  

 FFVw = Penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif (km/jam)  

 FFVSF  = Faktor penyesuaian kondisi hambatan samping  

 FFVcs = Faktor penyesuaian ukuran kota  

Jalan terbagi memiliki kecepatan arus bebas lebih tinggi daripada jalan tidak 

terbagi.   

2.10.2. Batas Kecepatan 

 Menurut Motorist Hand Book, Departement of Transportation State of 

Wisconsin (1981), batas-batas kecepatan karena pengaruh lingkungan adalah 

sebagai berikut : 

a. 25 km/jam adalah kecepatan maksimal untuk semua kendaraan bermotor di 

lingkungan terminal atau pasar yang sangat ramai. 

b. 40 km/jam adalah kecepatan maksimal untuk kendaraan bermotor di jalan 

raya yang melewati:  

 Lingkungan perkotaan ( pemukiman padat ) 

 Lingkungan pertokoan 

 Lingkungan pasar 
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c. 55 km/jam adalah kecepatan maksimal untuk semua kendaraan di 

lingkungan pinggiran kota (pemukiman jarang). 

d. 70 km/jam adalah kecepatan maksimal untuk semua kendaraan-kendaraan 

berikut: 

 Truck dengan total berat lebih dari 5000 kg 

 Bus sekolah 

e. 85 km/jam adalah kecepatan maksimal untuk semua kendaraan bermotor 

penumpang umum dan kendaraan lainnya yang berada di luar kota. 

 Batas-batas kecepatan tersebut tidak jauh berbeda dengan batas kecepatan 

sebagaimana mengacu pada website National Traffic Management Center 

(NTMC) Korlantas POLRI. Dimana disebutkan bahwa batas kecepatan kendaraan 

dalam kota adalah 50 km/jam, luar kota 80 km/jam, keramaian 25 km/jam dan 

jalan bebas hambatan adalah 100 km/jam. 

 Sedangkan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam 

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 79 Tahun 

2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan pada pasal 23 

ayat 4 huruf d bahwa batas kecepatan paling tinggi untuk kawasan permukiman 

adalah 30 km/jam. 

2.10.3. Hubungan Kecepatan dengan Arus  

 Prinsip dasar analisis kapasitas segmen jalan adalah kecepatan berkurang 

jika arus bertambah. Pengurangan kecepatan akibat penambahan arus adalah kecil 

pada arus rendah tetapi lebih besar pada arus yang lebih tinggi. Dekat kapasitas, 

pertambahan arus yang sedikit akan menghasilkan pengurangan kecepatan yang 

besar. 

2.10.4. Hubungan Kecepatan dengan Derajat Kejenuhan  

 Untuk menentukan kapasitas ruas  jalan, diasumsikan kelas hambatan 

samping paling menentukan dimana faktor  lain yang idealnya juga berpengaruh 

terhadap hambatan samping diasumsikan kecil pengaruhnya. Dalam perhitungan 

kinerja ruas jalan, yang berubah adalah volume lalu lintas dan kelas hambatan 

samping. Faktor-faktor tersebut dimasukkan sehingga didapat nilai kapasitas dan 

derajat kejenuhan pada ruas jalan tersebut. Perubahan kecepatan perjalanan akan 
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dianalisis berdasarkan grafik hubungan antara kecepatan dengan derajat 

kejenuhan. 

2.10.5. Volume Arus Lalu-Lintas 

 Dilakukan pengukuran volume arus lalu lintas yang ditinjau, dibedakan: 

kendaraan ringan (LV – Light Vehicle), kendaraan berat (HV – Heavy Vehicle) 

dan sepeda motor (MC – Motor cycle). 

Tabel 2.3 Nilai Ekivalen Mobil Penumpang (emp) 

Tipe Jalan 
Arus lalu lintas 

(Kend/jam) 
Emp 

HV MC 

Dua Lajur satu arah (2/1) atau 
Empat lajur terbagi (4/2D) *) 

0 
> 1050 

1,3 
1,2 

0,40 
0,25 

Tiga lajur satu arah (3/1) atau 
Enam lajur terbagi (6/2 D) *) 

0 
> 1100 

1,3 
1,2 

0,40 
0,25 

Empat lajur tak terbagi (4/2 UD)**) 0 
≥ 3700 

1,3 
1,2 

0,40 
0,25 

Dua lajur tak terbagi(2/2 UD)**) 0   
≥ 1800 

1,3 
1,2 

0,50 1) 

0,35 1) 

0,40 2) 

0,25 2) 

Keterangan:*) Arus lalu lintas per jalur **) Arus lalu lintas total dua arah 
1) Lebar jalur Lalu lintas Wc ≤ 6 m. 2) Lebar jalur Lalu lintas Wc > 6 m. 

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga (1997) 

2.10.6. Kapasitas Jalan 

 Kapasitas suatu ruas jalan dalam suatu sistem jalan adalah jumlah 

kendaraan maksimum yang memiliki kemungkinan yang cukup untuk melewati 

ruas jalan tersebut (dalam satu maupun dua arah) dalam periode waktu tertentu 

dan di bawah kondisi jalan dan lalu lintas yang umum (Oglesby dan Hicks, 1993). 

Untuk jalan dua lajur dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah 

(kombinasi dua arah), tetapi untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per 

arah dan kapasitas ditentukan per lajur. 

 Kapasitas merupakan salah satu ukuran kinerja lalu lintas pada saat arus 

lalu lintas maksimum dapat dipertahankan (tetap) pada suatu bagian jalan pada 

kondisi tertentu (MKJI, 1997). Menurut HCM 1994, kapasitas didefinisikan 

sebagai penilaian pada orang atau kendaraan masih cukup layak untuk 

memindahkan sesuatu, atau keseragaman segmen jalan selama spesifikasi waktu 

dibawah lalu lintas dan jam sibuk. 
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 Berdasarkan MKJI 1997, kapasitas ruas jalan dapat dihitung berdasarkan 

persamaan berikut ini. 

C = Co × FCw × FCsp × FCsf × FCcs  

Keterangan : 

C = Kapasitas (smp/jam) 

Co = Kapasitas dasar (smp/jam)  

FCw = Faktor penyesuaian lebar lajur 

FCsp = Faktor penyesuaian pemisah arah 

FCsf = Faktor penyesuaian hambatan samping  

FCcs = Faktor penyesuaian ukuran kota 

2.10.7. Tingkat Pelayanan Jalan   

 Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif yang mencerminkan persepsi 

pengemudi tentang kualitas mengendarai kendaraan. Hubungan secara umum 

antara kecepatan, tingkat pelayanan, dan rasio volume terhadap kapasitas. 

Tabel 2.4 Kriteria Tingkat Pelayanan Jalan Dengan Rasio Volume Terhadap 

Kapasitas 

Tingkat Pelayanan (Level of servive) Q/C Ratio Kecepatan ideal (km/jam) 

A 0,00 - 0,19 ≥80 
 

B 0,20 - 0,44 ≥40 
 

C 0,45 - 0,74 ≥30 
 

D 0,75 - 0,84 ≥25 
 

E 0,85 - 1,00 ≈25 
 

F - <15 

Sumber: Transportation Research Board (1994) 
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Penjelasan singkat mengenai tingkat pelayanan jalan (Saodang, 2004) adalah 

sebagai berikut:  

1. Tingkat Pelayanan A  

Arus lalu lintas bebas tanpa hambatan, volume dan kepadatan lalu lintas 

rendah, serta kecepatan kendaraan merupakan pilihan pengemudi.  

2. Tingkat Pelayanan B  

Arus lalu lintas stabil, kecepatan mulai dipengaruhi oleh keadaan lalu lintas, 

tetapi tetap dapat dipilih sesuai kehendak pengemudi.  

3. Tingkat Pelayanan C  

Arus lalu lintas masih stabil, kecepatan perjalanan dan kebebasan bergerak 

sudah dipengaruhi oleh besarnya volume lalu lintas sehingga pengemudi 

tidak dapat lagi memilih kecepatan yang diinginkan.  

4. Tingkat Pelayanan D  

Arus lalu lintas sudah mulai tidak stabil, perubahan volume lalu lintas 

sangat mempengaruhi besarnya kecepatan perjalanan.  

5. Tingkat Pelayanan E  

Arus lalu lintas mulai tidak stabil, volume kira-kira sama dengan kapasitas, 

serta sering terjadi kemacetan.  

6. Tingkat Pelayanan F  

Arus lalu lintas tertahan pada kecepatan rendah, seringkali terjadi 

kemacetan, serta arus lalu lintas rendah.  

2.11. Analisa Regresi Linier Berganda 

  Regresi linier berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan 

hubungan antara peubah respon (variabel dependen) dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi lebih dari satu prediktor (variabel independen). Regresi linier 

berganda hampir sama dengan regresi linier sederhana, hanya saja pada regresi 

linier berganda variabel bebasnya lebih dari satu variabel penduga. Tujuan 

analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara 

dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas X.  



24 
 

Secara umum model regresi linier berganda untuk populasi adalah sebagai 

berikut: 

kk XXXY   ...22110  

Di mana, k ...,, 210  adalah koefisien atau parameter model. 

 


