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INTISARI 

Kabupaten Kulonprogo termasuk dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 

daya tarik tersendiri sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota tujuan wisata yang mampu menarik 

pendatang. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan 

bertambahnya jumlah pemilik kendaraan yang akan berakibat pada perilaku pengguna jalan raya serta 

berakibat meningkatnya volume lalu lintas. Jalan Yogyakarta-Wates Km 15-22, merupakan jalan arteri 

yang menghubungkan antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo dan jalan strategis 

penghubung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Karena seringnya terjadi 

kecelakaan pada ruas jalan ini, maka salah satu cara untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut 

dengan melakukan analisis terhadap penyebab kecelakaan lalu lintas. Inspeksi Keselamatan Jalan perlu 

dilakukan untuk mengidentifikasi situasi yang beresiko tinggi atau potensi terjadinya kecelakaan. Tujuan 

dari penelitian ini adalah melakukan Ispeksi Keselamatan Jalan seperti geometrik dan perlengkapan pada 

ruas Jalan Yogyakarta-Wates Km 15-22, mengevaluasi kondisi perkerasan menggunakan metode 

Pavement Condition Index (PCI) pada ruas Jalan Yogyakarta-Wates Km 15-22, dan memberikan 

alternatif solusi untuk meningkatkan keselamatan jalan khususnya geometrik jalan dan perkerasan jalan. 

 

Penelitian ini meninjau tentang kelayakan geometrik jalan, kerusakan struktur perkerasan jalan 

dengan metode Pavement Condition Index (PCI), dan perlengkapan jalan pada jalan Yogyakarta-Wates 

Km 15-22. Inspeksi Keselamatan Jalan (IKJ) memberikan gambaran tentang keamanan dan keselamatan 

pengguna jalan seta kelancaran arus lalu lintas. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Ruas Jalan Yogyakarta – Wates Km 15-22 memiliki 3 tikungan 

yang semuanya berjenis S-C-S dan jarak pandang henti (Jh) sebesar 89,910 m sedangkan jarak pandang 

mendahului (Jd) sebesar 383,733 m sudah memenuhi Karena dalam perencanaannya jarak pandang henti 

(Jh) 106,559 m dan jarak pandanag mendahului (Jd) 441,952 m. (2) Nilai indeks kondisi struktur 

perkerasan (PCI) rata-rata pada jalan Yogyakarta – Wates Km 15-19 adalah 93,8% kategori sempurna 

(excellent). Kerusakan berdasarkan jenis kerusakan tertinggi yaitu retak kulit buaya 30,43%, pinggiran 

jalan turun 21,74%, tambalan 13,04%, sungkur 13,04%, retak memanjang 8,70%, lubang 8,70%, 

pelepasan butir 4,35%. (3) Persentase perlengkapan jalan yang tidak memenuhi standar sebesar 44,44%, 

perlengkapan jalan pada ruas jalan Yogyakarta – Wates Km 15-22 kelengkapan rambu yang kurang, 

seperti rambu peringatan jalan berliku, rambu peringatan ada jembatan, rambu batas kecepatan, rambu 

petunjuk arah belok kanan dan kiri belum lengkap. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat potensi 

daerah rawan kecelakaan yang tidak memberi keselamatan bagi pengguna jalan tersebut. 

 

 

Kata kunci: Inspeksi keselamatan jalan, jalan Yogyakarta – Wates Km 15-22, geometrik jalan, kondisi 

struktur perkerasan jalan, perlengkapan jalan 
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A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Kulonprogo termasuk dalam 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

memiliki daya tarik tersendiri sebagai kota 

pelajar, kota budaya, dan kota tujuan wisata. 

Menurut Badan Pusat Statistik Daerah 

Istimewa Yogyakarta (2015), Kabupaten 

Kulonprogo mempunyai jumlah penduduk 

sebesar 412.198 jiwa dengan laju 

pertumbuhan ekonomi 5,13% yang dapat 

menyebabkan bertambahnya jumlah pemilik 

kendaraan yang akan berakibat pada perilaku 

pengguna jalan raya serta berakibat 

meningkatnya volume lalu lintas. Selain itu 

meningkatnya perekonomian serta kebutuhan 

masyarakat menimbulkan permintaan yang 

besar terhadap moda transportasi, namun tidak 

berimbang dengan pembangunan jalan akan 

menyebabkan terjadinya kemacetan dan 

kemungkinan kecelakaan lalu lintas. 

Jalan Yogyakarta-Wates Km 15-22, 

merupakan jalan arteri yang menghubungkan 

antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten 

Kulonprogo dan jalan strategis penghubung 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Jawa Tengah. Tingkat kecelakaan pada ruas 

jalan ini sebesar 12,39 %. Karena seringnya 

terjadi kecelakaan pada ruas ini, maka salah 

satu cara untuk mengurangi angka kecelakaan 

tersebut dengan melakukan analisis terhadap 

penyebab kecelakaan lalu lintas. 

Inspeksi Keselamatan Jalan (IKJ) adalah 

salah satu cara untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan lalu lintas yang pada umumnya 

terjadi karena berbagai faktor penyebab secara 

bersama-sama, yakni : manusia, kondisi jalan, 

kondisi kendaraan, cuaca, dan jarak pandang. 

Manusia sebagai faktor utama penyebab 

kecelakaan lalu lintas, walaupun kondisi jalan 

juga berpengaruh dalam sebab kecelakaan lalu 

lintas sehingga untuk mencegahnya jalan perlu 

dilengkapi dengan berbagai kelengkapan jalan 

untuk membantu arus lalu lintas. 

Penelitian ini meninjau tentang kelayakan 

geometrik jalan, kerusakan struktur perkerasan 

jalan dengan metode Pavement Condition 

Index (PCI), dan perlengkapan jalan pada jalan 

Yogyakarta-Wates Km 15-22. Inspeksi 

Keselamatan Jalan (IKJ) memberikan 

gambaran tentang keamanan dan keselamatan 

pengguna jalan seta kelancaran arus lalu lintas. 

 

2. Rumusan Masalah 

Jalan Yogyakarta-Wates Km 15-22 

termasuk klasifikasi jalan arteri yang 

menghubungkan antara Kabupaten Sleman 

dengan Kabupaten Kulonprogo dan menjadi 

penghubung Jalur Selatan Pulau Jawa. Jalan 

tersebut memiliki tingkat kepadatan lalu lintas 

yang tinggi. Kecelakaan sering terjadi pada 

ruas jalan ini, sehingga perlu diadakan analisis 

penyebab terjadinya kecelakaan. Inspeksi 

Keselamatan Jalan (IKJ) perlu dilakukan 

untuk mengidentifikasi aspek geometrik, 

mengevaluasi struktur permukaan jalan, dan 

juga perlengkapan jalan sepanjang ruas daerah 

studi, sehingga dapat diketahui penyebab 

terjadinya kecelakaan serta situasi yang 

beresiko tinggi sehingga hal tersebut dapat 

ditangani atau dihilangkan untuk mengurangi 

terjadinya kecelakaan. 

 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

a. melakukan Ispeksi Keselamatan Jalan 

seperti geometrik dan perlengkapan pada 

ruas Jalan Yogyakarta-Wates Km 15-22, 

b. mengevaluasi kondisi perkerasan 

menggunakan metode Pavement Condition 

Index (PCI) pada ruas Jalan Yogyakarta-

Wates Km 15-22, 

c. memberikan alternatif solusi untuk 

meningkatkan keselamatan jalan khususnya 

geometrik jalan dan perkerasan jalan. 

 

4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil inspeksi 

keselamatan jalan ini adalah: 

a. memberikan gambaran kondisi 

keselamatan jalan, 

b. meningkatkan keselamatan jalan dan 

mengurangi tingkat kecelakaan, 

c. memberikan bahan masukan untuk instansi 

terkait, 

d. memberikan pengetahuan kepada pembaca 

tentang keselamatan jalan. 

 

5. Batasan Masalah 

a. lokasi penelitian ditetapkan pada ruas jalan 

Yogyakarta – Wates Km 15-22, 

b. penelitian ini dilakukan berdasarkan 

penyebab kecelakaan karena faktor jalan, 

c. penelitian ini terbatas pada inspeksi 

keselamatan jalan yaitu geometrik jalan 

seperti alinemen horizontal dan jarak 

pandang, serta perlengkapan jalan seperti 
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rambu lalu lintas, marka jalan, dan  lampu 

penerangan jalan, 

d. penelitian ini terbatas pada evaluasi 

struktur perkerasan jalan menggunakan 

metode Pavement Condition Index (PCI), 

e. penelitian ini menggunakan perhitungan 

mengikuti Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan 

Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 

Tahun 2006 Tentang Jalan, Direktorat 

Jenderal Bina Marga 038/TBM/1997 

Tentang Tata Cara Perencanaan Geometrik 

Jalan Antar Kota. 

 

6. Keaslian Penelitian 

Tugas Akhir dengan judul Inspeksi 

Keselamatan Jalan studi kasus pada Jalan 

Yogyakarta-Wates Km 15-22, belum pernah 

dilakukan sebelumnya. Penelitian sejenis 

dengan kasus berbeda yang pernah dilakukan 

antara lain : 

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu yang sejenis 

dengan kasus berbeda 

No. Peneliti 
Judul Penelitian 

1.  Pramono 

(2016) 

Analisis Kondisi 

Kerusakan Jalan Pada 

Lapis Permukaan 

Perkerasan Lentur 

Menggunakan Metode 

Pavement Condition 

Index. 

2.  

 

R. Wisnu M. 

Nur (2015) 

Audit Keselamatan 

Jalan studi kasus pada 

ruas jalan Magelang-

Jogja KM 7 sampai 

dengan KM 10. 

3.  Haryono 

(2013) 

Audit Keselamatan 

Jalan studi kasus pada 

ruas jalan Laksda. Adi 

Sucipto KM 7,5 

Simpang Babarsari 

sampai KM 12 

Yogyakarta. 

4.  

  

 

Mulyadi 

(2011) 

Audit Keselamatan 

Jalan studi kasus pada 

ruas jalan Sutoyo 

Tanah Patah Kota 

Bengkulu 

No. Peneliti 
Judul Penelitian 

5.  Sariat (2010) Audit Keselamatan 

Jalan studi kasus pada 

ruas jalan Magelang-

Yogyakarta KM 3 

sampai dengan KM 5 

Mertoyudan. 

 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Keselamatan Jalan 

Komite Nasional Keselamatan 

Transportasi, menyatakan bahwa Inspeksi 

Keselamatan Jalan (IKJ) merupakan 

pemeriksaan sistematis terhadap jalan atau 

segmen jalan untuk mengidentifikasi bahaya-

bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan-

kekurangan yang dapat menyebabkan 

kecelakaan. Inspeksi Keselamatan Jalan adalah  

Audit Keselamatan Jalan pada jalan yang sudah 

beroperasi. 

 

2. Kecelakaan Lalu Lintas 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan memuat bahwa kecelakaan lalu 

lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak 

diduga dan tidak disengaja melibatkan 

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan 

lain yang mengakibatkan korban manusia 

dan/atau kerugian harta benda. 

 

3. Inspeksi Keselamatan Jalan 

Menurut Komite Nasional Kecelakaan 

Transportasi (2016) menyatakan bahwa 

Inspeksi keselamatan jalan adalah pemeriksaan 

secara sitematis mengenai keselamatan jalan 

yang dilakukan pada jalan yang telah 

beroperasi (jalan eksisting). 

 

4. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Nur, R. W (2015) di Jalan Magelang-

Yogyakarta KM 7 sampai dengan KM 10 

Mungkid, Magelang; R. Wisnu M. Nur (2015) 

di Jalan Magelang-Yogyakarta Km 7-10 

Mungkid, Magelang; Haryono (2013) di Jalan 

Laksda Adi Sucipto KM 7,5-12; Mulyadi 

(2011) di Jalan Sutoyo Tanah Patah Kota 

Bengkulu; dan Sariat (2010) di Jalan 

Magelang-Yogyakarta Km 3-5 Mertoyudan 

menunjukkan bahwa indikasi penyebab 
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kecelakaan antara lain karena minimnya 

perlengkapan jalan, terjadi kerusakan dan 

pengalihan fungsi bahu jalan. 

 

C. LANDASAN TEORI 

 

1. Inspeksi Keselamatan Jalan 

Menurut Komite Nasional Keselamatan 

Transportasi (2016) tentang bimbingan teknis 

investigasi kecelakaan transportasi lalu lintas 

dan angkutan jalan menyatakan bahwa inspeksi 

keselamatan jalan (IKJ) merupakan 

pemeriksaan sistematis terhadap jalan atau 

segmen jalan untuk mengidentifikasi bahaya-

bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan-

kekurangan yang dapat menyebabkan 

kecelakaan pada jalan yang telah beroperasi. 

Ruang lingkup pemeriksaan inspeksi 

keselamatan jalan yaitu: pemeriksaan geometri, 

pemeriksaan perlengkapan jalan, dan 

kerusakan struktur jalan. 

 

2. Geometrik Jalan 

Menurut Modul Praktikum Perancangan 

Jalan Jurusan Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (2017) 

perencanaan geometrik jalan adalah bagian dari 

perencanaan jalan yang menitik beratkan pada 

perencanaan bentuk fisik sehingga dapat 

memenuhi fungsi dasar dari jalan yaitu 

memberikan pelayanan yang optimum pada 

arus lalu lintas sebagai akses mobilitas 

sehingga menghasilkan infrastruktur yang 

aman. Untuk merencanakan alinyemen 

horizontal perlu diketahui hubungan antara 

kecepatan rencana dengan lengkung dan 

hubungan keduanya dengan superelevasi. 

 

3. Evaluasi Kerusakan Lapis Perkerasan 

Jalan dengan Metode Pavement Condition 

Index (PCI) 

Pavement Condition Index (PCI) adalah 

salah satu sistem penilaian kondisi perkerasan 

jalan berdasarkan jenis, tingkat kerusakan yang 

terjadi dan dapat digunakan sebagai acuan 

dalam usaha pemeliharaan. Perhitungan yang 

digunakan untuk menentukan PCI antara lain: 

density (kadar kerusakan), deduct value (nilai 

pengurangan), total deduct value (TDV), 

corrected deduct value (CDV), pavement 

condition index (PCI), dan ruting (Klasifikasi 

Kualitas Perkerasan).  

 

 

4. Perlengkapan Jalan Raya 

Menurut Pasal 25 Undang-Undang No. 22 

Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan 

setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas 

umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan 

jalan. Karakteristik perlengkapan jalan harus 

sesuai dengan spesifikasi jalan dan undang-

undang atau peraturan yang berlaku yaitu: 

rambu-rambu lalu lintas, marka jalan raya, dan 

lampu penerangan jalan. 

 

D. METODOLOGI PENELITIAN 

 

1. Bagan Alir Penelitian 

Secara umum tahapan-tahapan dalam 

penelitian ini dijelaskan dalam bagan alir 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4.1Bagan alir penelitian 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian inspeksi keselamatan jalan 

dilakukan di Kabupaten Kulonprogo, yaitu 

pada ruas jalan Yogyakarta-Wates Km 15-22, 

Sentolo, Kulonprogo, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, terlihat seperti Gambar 4.2 

berikut: 
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Gambar 4.2 Peta Lokasi Penelitian 

 

3. Waktu Penelitian 

Tabel 4.1. Waktu Penelitian 

No Kegiatan Tanggal Hasil 

1. Pengumpulan 

Data Kecelakaan 

Lalu Lintas 

Kulonprogo di 

POLRES 

Kulonprogo. 

22 

Januari 

2017 

Mendapatkan 

data kecelakaan 

lalu lintas 

kabupaten 

Kulomprogo 

tahun 2011-

2016. 

2. Inspeksi 

Keselamatan 

Jalan berupa: 

a) Check list  

Perlengkapan 

Jalan 

b) Evaluasi 

Geometrik Jalan 

 

 10 - 11 

Maret 

2017 

Memperoleh 

data geometrik 

jalan dan data 

pemeriksaan 

perlengkapan 

jalan 

3. Pengambilan 

Data Kerusakan 

Struktur Jalan 

10 - 11 

Maret 

2017 

Memperoleh 

data kerusakan  

jalan (jenis dan 

dimensi) dari 

km 15 sampai 

km 19. 

 

4. Alat Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan alat bantu 

dalam pelaksanaan survei dan pengolahan data 

sebagai berikut: 

a. alat untuk pengukuran: rol meter untuk 

mengukur jarak antar tinjauan kerusakan 

jalan, 

b. alat GPS Garmin 76csx, untuk mengetahui 

titik kordinat agar lebih mudah dan akurat 

dalam penggambaran layout geometrik 

jalan raya, 

c. form pemeriksaan inspeksi keselamatan 

jalan, untuk mengidentifikasi persoalan-

persoalan keselamatan, 

d. kamera foto/video dan alat tulis, untuk 

pengambilan gambar dan aktivitas di lokasi 

yang diteliti, 

e. cat semprot/kapur, digunakan untuk 

menandai jarak per kerusakan, 

f. motor/kendaraan, untuk mengukur jarak 

dan mengambil data dari GPS map, 

g. rambu penanda/bendera, sebagai penanda 

jarak untuk memudahkan pengambilan 

data. 

 

5. Jenis Data Penelitian 

Data adalah sebagai informasi hal-hal 

mengenai objek penelitian yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti, untuk mengetahui 

permasalahan pada perlintasan sebidang yang 

diinspeksi. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat 

melalui pengamatan langsung di lapangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari instansi terkait, untuk  mendukung 

penelitian sebagai dasar pengambilan latar 

belakang penelitian. 

 

6. Pelaksanaan Penelitian 

a. Pelaksanaan Penelitian Data Primer 

1) Data Geometrik Jalan Raya 

2) Data Perlengkapan Jalan Data 

Perlengkapan Jalan 

3) Data Kerusakan Jalan 

b. Pelaksanaan Penelitian Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari instansi terkait, data 

sekunder yang dibutuhkan untuk 

menunjang penelitian adalah data 

kecelakaan lalu lintas dalam jangkau waktu 

enam tahun terakhir dari tahun 2011 

sampai dengan 2016 dapat diperoleh dari 

Kepolisian Republik Indonesia Resort 

Wilayah Kulonprogo Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan data pertumbuhan 

penduduk waktu paruh satu tahun 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 
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7. Cara Analisis Data 

Metode analisis data adalah metode yang 

digunakan untuk menyederhanakan data 

sehingga mudah dibaca dan dipahami. Data-

data yang didapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

Setelah data primer (survai lapangan) 

berupa kelengkapan fasilitas sarana dan 

prasarana lalu lintas pada jalan raya dan serta 

penilaian kerusakan lapis permukaan 

perkerasan jalan berbentuk tabel, Langkah 

selanjutnya adalah mengolah data primer dan 

data sekunder tersebut dengan membuat grafik 

yang berkaitan dengan semua data survai dan 

penggambaran geometrik pada perlintasan. 

Pengolahan data dilakukan menggunakan 

Microsoft Excel dan Microsoft Word, serta 

program yang mendukung penelitian ini. 

 

E. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Analisis Perhitungan 

a. Data Spesifikasi Jalan 

Ruas jalan Yogyakarta-Wates Km 15-22 

termasuk jalan provinsi yang berfungsi 

sebagai jalan arteri. Berdasarkan fungsi dan 

klasifikasi medan jalannya yaitu arteri datar 

maka kecepatan rencananya sebesar 70-120 

km/jam sesuai Peraturan Direktorat 

Jenderal Bina Marga tentang Klasifikasi 

Jalan No.038/TBM/1997. Jalan Yogyakarta 

– Wates Km 15-22 memiliki tipe jalan 4 

jalur dan 2 lajur dengan lebar masing-

masing jalur 3 meter tanpa trotoar dan 

sebagian jalan terdapat median yaitu pada 

Kilometer 18-20. Lebar bahu jalan yang 

ditinjau bervariasi antara 1 meter – 1,5 

meter dan banyak digunakan untuk tempat 

parkir dan untuk kios atau warung. Tata 

guna lahan disebelah kiri dan kanan adalah 

pemukiman, kios, dan pertokoan. 

 

b. Perhitungan Alinyemen Horizontal 

1) Perhitungan Tikungan Existing 

Y1 = 979,2326 ; X1   = 410,5539 

Y2 = 691,1364 ; X2   = 3062,5049   

Y3 = 321,2516 ; X3   = 198,6037 

Y4 = 514,8994 : X4   = 1809,8374 

α1 = arc tan (Y1/X1) 

   = arc tan (979,2326/410,5539) 

= 67,2536° 

α2  = arc tan (  Y2/(X2 ) ) 

    = arc tan (  691,1364/3062,5049) 

=12,7173° 

α3  = arc tan (  Y3/(X3 ) ) 

     = arc tan (  321,2516/198,6037) 

=58,2749° 

α4  = arc tan (  Y4/(X4 ) ) 

     = arc tan (  514,8994/1809,8374) 

=15,8804° 

Dari perhitungan diatas didapatkan 

sudut disetiap tikungan sebesar: 

∆T1   = α1 - α2  

          =  67,2536 ̊  - 12,7173 ̊ 

        = 54,5363  ̊= 55  ̊

∆T2  = α3  - α2  

         =  58,2749 ̊- 12,7173 ̊ 

         = 45,5579 ̊ = 46  ̊

∆T3  = α3  - α4  

         =  58,2749 ̊- 15,8804 

         = 42,3945 ̊ = 43  ̊

2) Perhitungan Tikungan 1 

a) Perhitungan dan Penentuan Jenis 

Tikungan: 

Kelas Jalan = I Arteri 

Sudut Tikungan 1 = 54,5363° 

Waktu tempuh pada Lengkung 

Peralihan (T) = 3 detik             

Superelevasi Maksimum 

(e maks) =10%  

Superelevasi Normal (en) =  2% 

Tingkat Pencapaian Perubahan 

Kemiringan Melintang Jalan 

(m/m/detik) 

Untuk Vr < 80 km/jam (re maks) = 

0,035 m/m/det. Maka  digunakan = 

0,035. 

Hitung Koefisien Gesekan 

Maksimum (fmaks) : 

Vr = 70 km/jam, maka  

Fmaks = 0,192-(0,00065 x Vr) 

 = 0,192–(0,00065 x 70) 

 = 0,1465 

Menentukan Jari – jari Rencana (Rd) 

dengan menghitung Jari – jari 

minimum (Rmin) : 

Rmin = Vr2/(127 (emaks + fmaks)) 

= 702/(127(0,1 +0,1465)) 

= 156,522 m 

Rd     = 160 m 

 

Hitung Nilai Derajat Lengkung 

Maksimum (Dmaks): 

Dmaks= 
181913,53 (emaks+fmaks)

𝑉𝑟2   

                  =  
181913,53 (0,1 + 0,1465)

702   

      = 9,151° 
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Check Apabila Tikungan Berjenis Full 

Cicle (F-C) 

Jika Rd<Rmin (di tabel sesuai Vr), 

maka jenis F - C tidak bisa digunakan. 

Karena Rd=160 m dan Rmin =156,522 

m, maka tidak berjenis Full Circle(F-C) 

Menentukan Superelevasi Desain (ed) : 

Dd = 
1432,4

Rd
 = 

1432,4

160
 = 8,953° 

ed    = 
𝑉𝑟2

127 (Rd)
  x fmaks 

= 
702

127(160)
 x 0,1465 

= 0,095 ≈ 9,5 % 

Menghitung panjang Lengkung Peralihan 

dari 3 persamaan: 

Berdasarkan waktu tempuh maksimum di 

lengkung peralihan = 

Ls = 
Vr

3,6
 x T                              

     = 
70

3,6
 x 3 detik                            

     = 58,333 m 

Berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal  

Ls =(0,22
𝑉𝑟3

Rd x C
)-(2,727x

Vr x ed

 C
) 

     =(0,22
703

160 x 0,4
)-(2,727x

70 x 0.095

 0,4
) 

   = 72,741 m 

Berdasarkan tingkat pencapaian perubahan 

kelandaian (Ls)    

Ls = 
(emaks− en)Vr

3,6 𝑥 re
 

     = 
(0,1 − 0,02)70

3,6 x 0,035
 

     = 44,444 m 

Digunakan Ls terbesar dan dibulatkan 

keatas, digunakan  

Ls = 72,741 m 

 

Menghitung P check : 

Pcheck = 
Ls2

24 x Rd
 

            = 
72,7412

24 x160
  = 1,378 

Jika Pcheck <0,25, maka jenis tikungan F-

C dan tidak memerlukan lengkung 

peralihan. 

Jika P check > 0,25, maka jenis tikungan 

memiliki Lengkung Peralihan (S-C-S atau 

S-S). 

 

Jika Tikungan Bukan F-C (Melainkan S-C-

S atau S-S) : 

Menentukan Sudut Lengkung 

Peralihan/Spiral (𝜃s) : 

𝜃s = 
Ls x 360

4 x π x Rd
 

=  
72,741 x 360

4 x π x 160
  

= 13,024  ° 

Menentukan Sudut Lengkung 

Lingkaran/Circle (𝜃c) : 

𝜃c = ∆l – (2 x 𝜃s) 

     = 54,5363 – (2 x 13,024)  

     = 28,488° 

Menentukan Panjang Lengkung 

Lingkaran/Circle (LC) : 

Lc = 
𝜃𝑐 x π x Rd

180
 

     = 
28,488 x π x 160

180
 

     = 79,553 m 

Check Apakah Tikungan Berjenis S-C-S 

atau S-S : 

Syarat tikungan S-C-S jika 𝜃𝑐 > 0°, 

dan Lc > 25 m. 

Jika semua syarat dibawah terpenuhi, 

maka tikungan berjenis S-C-S. 

𝜃c = 28,488° > 0° 

Lc = 79,553 m < 20 m 

Maka, tikungan 1  tikungan S-C-

S. 

Perhitungan tikungan 1 menggunakan jenis 

S-C-S 

θs = 13,024 ° 

Lc = 79,553 ° 

Ls = 72,741 ° 

Xs = Ls x (1 −
Ls2

40 x Rd2) 

= 72,741x (1 −
72,7412

40 x 1602)          

= 72,365 m 

Ys = (
Ls2

6 x 𝑅𝑑
) 

     = (
72,7412

6 x 160
)  

     = 5,512 m 

p   = Ys – Rd x (1 – cos 𝜃s) 

     =5,512–160 x (1–cos13,024)  

     = 1,396 m 
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K  = Xs – Rd sin 𝜃s 

       = 72,365 – 160 sin 13,024 

     = 36,307 m 

TS= (Rd + p)x{ tan(
1

2
  x ∆l)}+k 

    =(160+1,396) 

x{ tan(
1

2
  x 54,5363)}+36,307 

    = 119,496 m 

Es = 
Rd+p

cos(
1

2
 ∆l)

 – Rd 

     = 
160+1,396

cos(
1

2
 x 54,5363)

 – 160 

     = 21,574 m 

Ltotal = Lc + (2 x Ls)                                             

        = 79,553 + (2 x 72,741)       

        = 225,035 m 

 

c. Jarak Pandang 

1) Jarak Pandang Henti 

a) Perhitungan berdasarkan kecepatan 

rencana yaitu 70 km/jam, waktu 

sadar (T = 3 detik) dan koefisien 

gesek antara roda dengan jalan (f = 

0,4) 

𝐽ℎ 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 =
𝑉𝑟

3,6
 𝑥 𝑇 +

(
𝑉𝑟
3,6

)
2

2𝑔𝑓
 

                               =  
70

3,6
 𝑥 3 +

(
70
3,6

)
2

2𝑥9,8𝑥0,4
 

            = 106,559 𝑚 

b) Perhitungan berdasarkan kecepatan 

operasional 

1. Arah Utara-Selatan pada Km 17 

Dari perhitungan spot speed 

didapat kecepatan operasional 

62,20 km/jam dengan waktu 

sadar T = 3 detik dengan 

koefisien gesek antara roda 

dengan jalan (f = 0,4) 

𝐽ℎ 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 =
𝑉𝑟

3,6
 𝑥 𝑇 +

(
𝑉𝑟
3,6)

2

2𝑔𝑓
 

               =  
62,20

3,6
 𝑥 3 +

(
62,20

3,6
)

2

2𝑥9,8𝑥0,4
 

                                           = 89,910 𝑚 

d. Jarak Pandang Menyiap 

1) Perhitungan berdasarkan kecepatan 

rencana yaitu 70 km/jam perbedaaan 

kecepatan yang menyiap dan disiap 

(m) yaitu 15 km/jam.  

               𝑎 = 2,052 + 0,0036 𝑉𝑟 

= 2,052 + 0,0036 𝑥 70 

      = 2,304 

𝑡1 = 2,12 + 0,026 𝑉𝑟 

      = 2,12 + 0,026 𝑥 70 

      = 3,94 

𝑡2 = 6,56 + 0,048 𝑉𝑟 

     = 6,56 + 0,048 𝑥 70 = 9,92 

𝑑1 = 0,278 𝑥 𝑡1𝑥 (𝑉𝑟 − 𝑚 +  
𝑎 𝑥 𝑡1

2
) 

0,278 𝑥3,94 𝑥(70 − 15 + 
2,304 𝑥 3,94

2
)                

= 65,214 

𝑑2 = 0,278 𝑉𝑟 𝑥 𝑡2 

       = 0,278 𝑥 70 𝑥 9,92 

      = 193,043 

𝑑3 = 55 (𝑑𝑖𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 30 − 100) 

𝑑4 =  
2

3
 𝑥 𝑑2 

      =  
2

3
 𝑥 193,043  

      = 128,695 

𝐽𝑑 = 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 + 𝑑4 = 441,952 𝑚 

 

a) Perhitungan berdasarkan kecepatan 

operasional 

Arah Utara – Selatan pada Km 17 dari 

perhitungan spot speed didapat 

kecepatan operasional 62,20 km/jam 

𝑎 = 2,052 + 0,0036 𝑉𝑟 

    = 2,052 + 0,0036 𝑥 62,20 
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                = 2,28 

         𝑡1 = 2,12 + 0,026 𝑉𝑟 

              = 2,12 + 0,026 𝑥 62,20 

               = 3.74 

         𝑡2 = 6,56 + 0,048 𝑉𝑟 

               = 6,56 + 0,048 𝑥 62,20 

               = 9,55 

        𝑑1 = 0,278 𝑥 𝑡1𝑥 (𝑉𝑟 − 𝑚 + 
𝑎 𝑥 𝑡1

2
) 

              = 0,278𝑥3.74𝑥(62,20 − 15 +

                  
2,28 𝑥 3,74

2
)         

     = 53,508 

        𝑑2 = 0,278 𝑉𝑟 𝑥 𝑡2 

              = 0,278 𝑥 62,20 𝑥 9,55 

             = 165,135 

     𝑑3 = 55 

(𝑑𝑖𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 30 − 100) 

𝑑4 =  
2

3
 𝑥 𝑑2 

       =  
2

3
 𝑥 165,135  

      = 110,09 

𝐽𝑑 = 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 + 𝑑4 

      = 383,733 𝑚 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.1 Rekapitulasi hasil perhitungan tikungan 

 

 

2. Analisis Kondisi Struktur Perkerasan Jalan 

a. Perhitungan Kondisi Struktur Perkerasan 

Jalan dengan Metode Pavement Conditon 

Index (PCI) 

Tabel 5.2 Catatan Kondisi dan Hasil Pengukuran 

Kerusakan Jalan 

 
 

 

No. Perhitungan T1 T2 T3

1 54,536° 45,558° 42,395°

2 Vr 70 km/jam 70 km/jam 70 km/jam

3 fmaks 0,1465 0,1465 0,1465

4 Rmin 156,522 m 156,522 m 156,522 m

5 Rd 160 m 160 m 160 m

6 Dmaks 9,151° 9,151° 9,151°

7 FC Cara 1 Bukan F-C Bukan F-C Bukan F-C

FC Cara 2

a) Dd 8,953° 8,953° 8,953°

b) ed 9,5% 9,5% 9,5%

Panjang Lengkung Peralihan

a) LS1 58,333 m 58,333 m 58,333 m

b) LS2 72,741 m 72,741 m 72,741 m

c) LS3 44,444 m 44,444 m 44,444 m

d) LS dipakai 72,741 m 72,741 m 72,741 m

10 Pcheck 1,378 1,378 1,378

Jika Bukan FC

a) ϴs 13,024° 13,024° 13,024°

b) ϴc 28,488° 19,510° 16,346°

Check Jenis Tikungan S-C-S S-C-S S-C-S

a) Xs 72,365 m 72,365 m 72,365 m

b) Ys 5,512 m 5,512 m 5,512 m

c) p 13,96 m 13,96 m 13,96 m

d) k 36,307 m 36,307 m 36,307 m

e) Ts 119,496 m 104,082 m 98,899 m

f) Es 21,574 m 15,049 m 13,108 m

g) L total 225,035 m 199,963 m 191,129 m

13 Jarak henti (Jh) 89,910 m 89,910 m 89,910 m

14 Jarak Menyiap (Jd) 383,733 m 383,733 m 383,733 m

8

9

11

12

∆

Cuaca   : Cerah

: 4000 m : Jumat, 10 Maret 2017

: 12 m     Surveyor   : Tim

P (m) L (m) D (m) A (m2)

M 10     Pinggiran Jalan Turun

M 8 Pinggiran Jalan Turun

M 12 Pinggiran Jalan Turun

M 3 0.6 1.8 Retak Kulit Buaya

M 2.5 0.8 2 Retak Kulit Buaya

L 8 Tambalan

M 5 Tambalan

L 9 Tambalan

M 6 1.5 9 Sungkur

M 6 Pinggiran Jalan Turun

L 6 0.8 4.8 Retak Kulit Buaya

M 3 Retak Memanjang

M 6 1.5 9 Sungkur

M 1 Lubang

M 8 Retak Memanjang

M 5 0.5 2.5 Retak Kulit Buaya

M 4 0.5 2 Retak Kulit Buaya

M 4 0.5 2 Retak Kulit Buaya

M 6 0.5 3 Retak Kulit Buaya

M 6 Pinggiran Jalan Turun

M 1 Lubang

M 8 2 16 Sungkur

L 6 1 6 Pelepasan Butir

SURVEI PEMELIHARAAN JALAN

CATATAN KONDISI DAN HASIL PENGUKURAN

Ruas Jalan

Panjang Jalan Hari/Tanggal

: Yogyakarta - Wates Km 15 - Km 19

15+000 s/d 15+500

16+000 s/d 16+500

16+500 s/d 17+000

17+500 s/d 18+000

Lebar Jalan

18+000 s/d 18+500

18+500 s/d 19+000

15+500 s/d 16+000

17+000 s/d 17+500

Tingkat Kerusakan
Ukuran

Jenis KerusakanSTA (Km)
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Tabel 5.3 Formulir survei PCI 

 
 

1) Menghitung  nilai kondisi perkerasan 

a) Jumlahkan tipe kerusakan pada setiap 

tingkat keparahan kerusakan yang 

terlihat, dan catat kerusakan pada kolom 

“total”. 

Pada STA 16+500 s/d 17+000 terjadi 

kerusakan sebagai berikut : 

Tambalan (M) = 5 m 

Tambalan (L) = 8 + 9 = 17 m 

Sungkur (M)              = 9 m2  

b) Menghitung Densitas 

Pada STA 16+500 s/d 17+000 terjadi 

kerusakan sebagai berikut : 

i. Tambalan (M) = 5/(12 ×500)×100% = 

0,08 % 

ii. Tambalan (L) = 17/(12 ×500)×100% 

= 0,28 % 

iii. Sungkur (M) = 9/(12 ×500)×100% = 

0,15 % 

c) Mencari deduct value (DV) 

Mencari deduct value (DV) yang 

berupa grafik jenis-jenis kerusakan. 

Adapun cara untuk menentukan DV, 

yaitu dengan memasukkan persentase 

densitas pada grafik masing-masing 

jenis kerusakan kemudian menarik garis 

vertikal sampai memotong tingkat 

kerusakan (low, medium, atau hard), 

selanjutnya pada titik potong tersebut 

ditarik garis horisontal dan akan didapat 

nilai deduct value. 

i. Tambalan (M) 

Dari grafik di dapat nilai DV untuk jenis 

kerusakan retak memanjang adalah 5. 

ii. Tambalan (L) 

Dari grafik di dapat nilai DV untuk jenis 

kerusakan retak memanjang adalah 0. 

iii. Sungkur (M) 

Dari grafik di dapat nilai DV 

untuk jenis kerusakan sungkur 

adalah 4. 

d) Mencari corrected deduct value 

(CDV) 

Dari hasil deduct value (DV) untuk 

mendapatkan nilai CDV dengan 

jalan memasukkan nilai DV ke 

grafik CDV dengan cara menarik 

garis vertikal pada nilai DV sampai 

memotong garis q kemudian di 

Tarik garis horisontal. Nilai q 

merupakan jumlah masukan dengan 

DV. Segmen STA 16+500 s/d 

17+000 total deduct value 9, q = 1 

maka dari grafik CDV seperti pada 

Gambar 5.6 diperoleh nilai CDV = 

9. 

e) Menghitung nilai kondisi struktur 

perkerasan 

Untuk menghitung nilai kondisi 

struktur perkerasan menggunakan 

metode Pavement Condition Index 

(PCI) sesuai dengan rumus 3.44, 

maka nilai PCI pada sta 16+500 s/d 

17+000 adalah sebagai berikut : 

PCI = 100 – 9 = 91 

Dari nilai diatas berdasarkan 

Gambar 3.39 maka dapat di 

katergorikan bahwa pada sta 

16+500 s/d 17+000 masih dalam 

kondisi yang sempurna (excellent). 

f) Rekapitulasi Kondisi Struktur 

Perkerasan 

 

Tabel 5.4 Kualitas Struktur Perkerasan Tiap 

Segmen 

 
 

Didapat nilai rata-rata PCI pada Jalan 

Yogyakarta-Wates Km 15-19 sepanjang 4000 

m adalah sebagai berikut : 
∑ 𝑃𝐶𝐼

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛
=  

751

8
= 93,8 (Sempurna) 
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Maka dapat ditarik kesimpulan  nilai struktur 

perkerasan yang ada di Jalan Yogyakarta-

Wates Km 15-19 rata-rata Sempurna 

(excellent). 

 

3. Analisis Perlengkapan Jalan 

Hasil analisis didapatkan dari survei atau 

temuan pada lokasi penelitian yaitu Jalan 

Yogyakarta – Wates Km 15-22. Analisis 

difokuskan pada identifikasi fasilitas lalu 

lintas berupa marka, perambuan, dan 

penerangan jalan sebagai pendukung jalan 

yang dianggap berpotensi mengakibatkan 

kecelakaan lalu lintas melalui suatu konsep 

pemeriksaan jalan yang komprehensif, 

sistematis dan independen. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan 

perlengkapan jalan seperti marka jalan, rambu 

lalu lintas, dan lampu penerangan jalan, dilihat 

dari rekapitulasi persentasi syarat Ya yaitu 

55,56 % sedangkan Tidak yaitu 44,44%, dapat 

disimpulkan bahwa perlengkapan jalan yang 

tersedia memenuhi standar dalam pengadaan, 

penempatan, dan pemeliharaannya. Tetapi 

perlu adanya perhatian khusus agar 

perlengkapan jalan pada ruas jalan 

Yogyakarta-Wates Km 15-22 tidak berpotensi 

terjadi kecelakaan lalu lintas dan 

berkeselamatan bagi pengguna jalan. 

 

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang telah 

dilakukan pada ruas jalan Yogyakarta – Wates 

Km 15-22, Sentolo, Kulonprogo, maka 

didapatkan hasil akhir sebagai berikut : 

a. Geometrik Jalan 

Hasil inspeksi keselamatan jalan pada 

aspek geometrik jalan sepanjang 7000 meter 

dengan 3 tikungan, diperoleh jarak pandang 

henti (Jh) sebesar 89,910 meter, jarak pandang 

mendahului (Jd) sebesar 383,733 meter sudah 

memenuhi karena dalam perencanaannya jarak 

pandang henti (Jh) 106,559 meter dan jarak 

pandang mendahului (Jd) 441,952 meter. Jenis 

tikungan yang diperoleh dari perhitungan yaitu: 

1) Tikungan 1 berjenis S-C-S. 

2) Tikungan 2 berjenis S-C-S. 

3) Tikungan 3 berjenis S-C-S. 

b. Kondisi Struktur Perkerasan Jalan dengan 

Metode Pavement Condition Index (PCI) 

Hasil analisis kerusakan jalan 

menggunakan metode Pavement Condition 

Index sepanjang 4000 meter didapat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Persentase kerusakan jalan sebesar 93,8% 

kategori sempurna (excellent). 

2) PCI STA 15+000-16+000 didapat 100% 

sempurna (excellent), PCI STA 16+000-

17+000 didapat 83% sangat baik (very 

good), PCI STA 17+000-18+000 didapat 

84% sangat baik (very good), PCI STA 

18+000-19+000 didapat 84% sangat baik 

(very good). 

3) Persentase kerusakan berdasarkan jenis 

kerusakan tertinggi yaitu retak kulit buaya 

30,43%, pinggiran jalan turun 21,74%, 

tambalan 13,04%, sungkur 13,04%, retak 

memanjang 8,70%, lubang 8,70%, 

pelepasan butir 4,35%. 

c. Perlengkapan Jalan 

Berdasarkan hasil pemeriksaan 

perlengkapan jalan seperti marka jalan, rambu 

lalu lintas, dan lampu penerangan jalan, dilihat 

dari rekapitulasi persentasi syarat Ya yaitu 

55,56 % sedangkan Tidak yaitu 44,44%, dapat 

disimpulkan bahwa perlengkapan jalan yang 

tersedia memenuhi standar dalam pengadaan, 

penempatan, dan pemeliharaannya. Tetapi 

perlu adanya perhatian khusus agar 

perlengkapan jalan pada ruas jalan Yogyakarta-

Wates Km 15-22 tidak berpotensi terjadi 

kecelakaan lalu lintas dan berkeselamatan bagi 

pengguna jalan. 
 

2. Saran 

a. Penelitian berikutnya disarankan untuk 

melakukan penelitian pada karakteristik 

kecelakaan dan kondisi bangunan pelengkapan 

jalan yang dapat mempengaruhi terjadinya 

kecelakaan. 

b. Penelitian berikutnya disarankan untuk 

melakukan penelitian tentang perlengkapan 

jalan lainnya seperti, alat pemberi isyarat lalu 

lintas dan alat pengaman jalan. 

c. Penelitian berikutnya dapat menggunakan 

metode analisis kondisi lapis permukaan jalan 

yang lainnya seperti Road Condition Index 

(RCI). 
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d. Pemerintah perlu melakukan perbaikan serta 

perawatan berkala pada kerusakan jalan untuk 

mengurangi tingkat kecelakaan dan 

memberikan rasa aman dan nyaman bagi 

pengguna jalan. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Direktorat Jenderal Perhubungan Republik 

Indonesia, 2015, Peraturan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor 523 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Bidang 

Angkutan Umum, Jakarta. 

Hardiyatmo, H.C, 2015, Pemeliharaan Jalan Raya, 

Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 

Kementrian  Perhubungan Republik  Indonesia, 

2014, Peraturan  Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 

Tentang Marka Jalan, Jakarta.  

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, 

2014, Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 

Tentang Rambu Lalu Lintas, Jakarta.  

Komite Nasional Keselamatan Transportasi, 2016, 

Bimbingan Teknis Investigasi Kecelakaan 

Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Bandung. 

Pemerintah Republik Indonesia, 2014, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2006 Tentang Jalan, Jakarta.  

Pemerintah Republik Indonesia, 2009, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan 

Jalan, Jakarta.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


