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INTISARI 

Kota Yogyakarta merupakan kota yang sangat strategis, karena terletak di jalur-jalur 

utama, yaitu Jalur Lintas Selatan yang menghubungkan Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan 

kota-kota di selatan Jawa, serta jalur Yogyakarta - Semarang, yang menghubungkan 

Yogyakarta, Magelang, Semarang, dan kota-kota di lintas tengah lainnya di Pulau Jawa. Oleh 

karena itu, lalu lintas transportasi darat di jalan ini cukup padat dengan berbagai moda 

transportasi yang didominasi oleh kendaraan berat. Jalan yang baik merupakan jalan yang 

memiliki kelengkapan jalan guna membantu mengatur arus lalu lintas seperti kondisi fisik 

permukaan jalan, drainase jalan, marka jalan, perambuan, serta penerangan jalan. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan inspeksi keselamatan jalan, mengidentifikasi 

karakteristik dan potensi kecelakaan yang terjadi serta menganalisis kondisi fisik permukaan 

perkerasan jalan untuk mengetahui jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi dengan metode 

Pavement Condition Index (PCI) di jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Terdapat 2 (dua) blackspot yaitu pada 

KM 13 di depan RS Panti rini dan pada KM 12.5 di depan SD Kanisius Kalasan; 2) Hasil 

identifikasi yang didapatkan dari Kepolisian Resort Sleman berupa data kecelakaan lalu lintas 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2016  sebagai berikut : a) Jumlah kejadian kecelakan 

mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebanyak 96 kejadian, 2015 sebanyak 98 kejadian, 

dan 2016 sebanyak 101 kejadian; b) Jumlah korban terbanyak yang mengalami luka ringan 

sebanyak 108 orang dengan faktor penyebab kecelakaan yang dominan adalah faktor manusia 

sebanyak 56 Kejadian. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan serta kelalaian manusia 

dalam berkendara dan perilaku yang cenderung ingin diprioritaskan; c) Jumlah kecelakaan 

berdasarkan tipe kecelakaannya sebesar 35 kejadian yaitu tipe kecelakaan tabrak depan 

belakang dengan jenis kendaraan yang paling banyak terlibat yaitu sepeda motor sebanyak 

123 kendaraan, jenis kelamin yang paling banyak terlibat yaitu laki-laki sebesar 114 orang, 

dan umur korban yang paling banyak terlibat yaitu 11-20 tahun sebanyak 31 orang; 3) Secara 

keseluruhan nilai PCI rata-rata ruas jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15 

adalah 79.6 % yang termasuk dalam kategori sangat bagus (very good). 

 

 

Kata kunci : Keselamatan, Karakteristik Kecelakaan, Blackspot, Pavement Condition Index 

(PCI), Yogyakarta. 
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A. PENDAHULUAN 

Kota Yogyakarta merupakan kota yang 

sangat strategis, karena terletak di jalur-jalur 

utama, yaitu Jalur Lintas Selatan yang 

menghubungkan Yogyakarta, Surakarta, 

Surabaya, dan kota-kota di selatan Jawa, serta 

jalur Yogyakarta - Semarang, yang 

menghubungkan Yogyakarta, Magelang, 

Semarang, dan kota-kota di lintas tengah 

lainnya di Pulau Jawa. Oleh karena itu, lalu 

lintas transportasi darat di jalan ini cukup padat 

dengan berbagai moda transportasi yang 

didominasi oleh kendaraan berat yaitu sebesar 

172 kendaraan/jam pada pagi hari dan 252 

kendaraan/jam pada sore hari (Firdausi, 2013). 

Jalan Yogyakarta - Solo merupakan jalan arteri 

primer yang menghubungkan jalan antar Ibu 

Kota Provinsi dengan Ibu Kota Kabupaten. 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Polres 

Sleman pada tahun 2014 sampai dengan tahun 

2016, kecelakaan lalu lintas di Jalan ini 

umumnya disebabkan oleh manusia sebagai 

pelaku utama penyebab kecelakaan lalu lintas. 

Selain itu, kondisi alinyemen jalan, baik 

horizontal maupun vertikal yang sangat 

mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas atau 

bahkan dapat membahayakan keselamatan lalu 

lintas. Jalan yang baik merupakan jalan yang 

memiliki kelengkapan jalan guna membantu 

mengatur arus lalu lintas seperti kondisi fisik 

permukaan jalan, drainase jalan, marka jalan, 

perambuan, serta penerangan jalan. Oleh 

karena itu, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai inspeksi keselamatan jalan (IKJ) atau 

Road Safety Inspections (RSI) di ruas Jalan 

Yogyakarta – Solo khususnya pada KM 10 

sampai dengan KM 15 yang merupakan salah 

satu cara untuk mengurangi maupun mencegah 

terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan 

mengacu pada undang – undang dan peraturan 

yang berlaku di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

inspeksi keselamatan jalan, mengidentifikasi 

karakteristik dan potensi kecelakaan yang 

terjadi, dan menganalisis kondisi fisik 

permukaan perkerasan jalan untuk mengetahui 

jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi dengan 

metode Pavement Condition Index (PCI) di 

jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan 

KM 15. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Inspeksi Keselamatan Jalan 
Menurut Komisi Nasional Keselamatan 

Transportasi (2016), inspeksi keselamatan jalan 

adalah pemeriksaan sistematis dari jalan atau 

segmen jalan untuk mengidentifikasi bahaya-

bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan-

kekurangan yang dapat menyebabkan 

kecelakaan. Bahaya-bahaya, kesalahan-

kesalahan, dan kekurangan-kekurangan inilah 

yang dimaksud dengan defisiensi keselamatan 

jalan. Inspeksi keselamatan jalan hanya 

dilakukan pada jalan yang telah beroperasi 

(jalan eksisting), untuk itu diperlukan data-data 

sekunder guna mendukung dalam penentuan 

wilayah studi kasus seperti daerah yang paling 

sering mengalami kecelakaan lalu lintas beserta 

korban dan besarnya kerugian yang 

ditimbulkan. Pada pelaksanaannya inspeksi 

keselamatan jalan berusaha untuk menjaga 

jalan dan lingkungan dimanfaatkan sesuai 

dengan fungsi dan peruntukannya, 

mencegah serta membatasi jenis kendaraan 

atau kecepatan kendaraan yang terlalu jauh 

sehingga dapat menyebabkan kecelakaan 

lalu lintas, kemudahan pengguna jalan 

untuk mengenali situasi dan kondisi jalan 

yang dihadapainya sehingga dengan aman, 

mudah, dan nyaman melalui dan 

beradaptasi berbagai perubahan situasi dan 

kondisi jalan yang ada, dan mengantisipasi 

berbagai kekurangan yang ada pada jalan 

dan lingkungan yang ada. 

Kecelakaan Lalu Lintas 

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan 

Jalan, 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. 

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah 

permasalahan yang harus diperhatikan 

mengingat tidak ada orang yang tidak 

menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan 

untuk melakukan kegiatan sehari-hari. 

Kemudian dari kecelakaan lalu lintas tersebut 

menyebabkan terjadinya dampak ekonomi 

yang mendadak seperti pengeluaran untuk 

biaya perawatan, hilangnya waktu dan 

kemampuan bekerja sehingga menyebabkan 

pendapatan berkurang. 

Menurut Asia Development Bank (1996), 

pejalan kaki, pengguna kendaraan bermotor 

dan tidak bermotor lebih sering menjadi korban 

kecelakaan lalu lintas di negara berkembang 
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dari pada negara maju, karena pada negara 

berkembang jumlah fasilitasnya belum 

memadai. Berdasarkan laporan World Health 

Organization (2013), kecelakaan lalu lintas 

telah membunuh lebih dari 5000 orang dan 

melukai 12000 orang di satu negara 

berkembang setiap tahun. Kecelakaan lalulintas 

merupakan masalah kesehatan masyarakat, 

karena itu penting untuk dicegah karena dapat 

menyebabkan kematian dan kecacatan. 

Karakteristik Kecelakaan 

1. Faktor Penyebab Kecelakaan 
Kecelakaan lalu lintas dapat 

diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor 

penyebabnya, yaitu : 

a. Faktor manusia. 

b. Faktor kendaraan. 

c. Faktor lingkungan dan jalan. 

2. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas 

a. Berdasarkan tingkat keparahannya 

1) Kecelakaan lalu lintas ringan. 

2) Kecelakaan lalu lintas sedang. 

3) Kecelakaan lalu lintas berat 

b. Berdasarkan tipe atau jenis kecelakaan 

1) Klasifikasi Jenis Kecelakaan 

a) Kecelakaan Tunggal 

b) Kecelakaan Pejalan Kaki 

c) Kecelakaan Membelok Dua 

Kendaraan 

d) Kecelakaan Membelok Lebih 

dari Dua Kendaraan 

e) Kecelakaan Tanpa Gerakan 

Membelok Dua Kendaraan 

f) Kecelakaan Tanpa Membelok 

Lebih dari Dua Kendaraan 

c. Berdasarkan lokasi kecelakaan 

1) Jalan lurus yang terdiri dari 2 lajur, 

misalnya satu jalur yang searah 

atau satu jalur yang berlawanan 

arah. 

2) Tikungan jalan. 

3) Persimpangan jalan. 

4) Tanjakan dan turunan. 

d. Berdasarkan jumlah kendaraan yang 

terlibat 

1) Kecelakaan tunggal. 

2) Kecelakaan ganda. 

3) Kecelakaan beruntun. 

Daerah Rawan Kecelakaan 

Dwiyogo (2006) mengatakan daerah 

rawan kecelakaan lalu lintas merupakan daerah 

yang paling sering terjadi kecelakaan, dengan 

tolak ukur yang tidak terukur. Maksudnya ada 

titik awal dan titk akhir yang meliputi ruas 

(penggal jalur daerah rawan kecelakaan lalu 

lintas atau persimpangan yang masing-masing 

memiliki jarak panjang atau radius tertentu. 

Ruas jalan dalam kota ditentukan maksimum 1 

KM dan jalan luar kota ditentukan maksimum 

3 KM kemudian pada persimpangan dengan 

radius 100 meter.  

Ruas jalan yang sering terjadi kecelakaan 

lalu lintas digolongkan ke dalam daerah rawan 

kecelakaan kemudian diberi istilah sebagai 

kriteria. Direktorat Keselamatan Transportasi 

Darat (2007) memberi istilah kriteria sebagai 

berikut : 

1.   Blackspot 

2.   Blacklink 

3.   Blackarea 

4.   Mass Treatment (blackitem) 

Kerusakan Struktur Permukaan Lentur 

(Flexible Pavement) 
Kerusakan pada permukaan struktur 

perkerasan jalan menyebabkan terganggunya 

kenyamanan dan akan membahayakan 

pengguna jalan tersebut. Kerusakan tersebut 

membuat pengemudi tidak dapat mengontrol 

kendaraannya jika sedang melaju dengan 

kecepatan tinggi ketika melewati jalan tersebut 

sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.  

Pavement Condition Index (PCI) 
Pavement Condition Indeks (PCI) 

merupakan salah satu metode pemeriksaan 

kondisi perkerasan dan permukaan yang 

ditinjau berdasarkan fungsi daya guna jalan dan 

kerusakan permukaan perkerasan yang terjadi 

dilapangan. Nilai PCI berkisar antara 0 sampai 

dengan 100, nilai 0 menujukan perkerasan 

dalam kondisi sangat rusak dan 100 

menunjukan perkerasaan yang masih 

sempurna. 

Pavement Condition Indeks (PCI) 

didasarkan pada hasil survei kondisi visual. 

Tipe kerusakan, tingkat keparahan kerusakan 

dan ukurannya dapat diindentifikasi ketika 

survei dilaksanakan. 

Dalam metode PCI, tingkat kerusakan 

struktur perkerasaan dapat ditentukan 

berdasarkan : 

1. Tipe kerusakan. 

2. Tingkat keparahan kerusakan. 

3. Jumlah atau kerapatan kerusakan. 
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C. LANDASAN TEORI 

Pavement Condition Index (PCI) 

Shahin (1994) menyatakan, Pavement 

Condotion Index (PCI) merupakan salah 

satu metode penilaian kondisi perkerasan 

jalan berdasarkan jenis, tingkat kerusakan 

yang terjadi dan dapat digunakan sebagai 

acuan dalam usaha pemeliharaan. 

Tabel 1 Nilai PCI 

Nilai PCI 
 

Kondisi Jalan 

85 – 100 SEMPURNA (excellent) 

70 – 84 SANGAT BAIK (very good) 

55 – 69 BAIK (good) 

40 – 54 SEDANG (fair) 

25 – 39 BURUK (poor) 

10 – 24 SANGAT BURUK (very poor) 

0 – 10 GAGAL (failed) 
(Sumber : Hardiyatmo,H.C, 2015) 

1. Kerapatan (Density) 

Kerapatan adalah persentase luas atau 

panjang total dari satu jenis kerusakan 

terhadap luas atau panjang total bagian 

jalan yang diukur, dalam sq.ft atau dalam 

feet atau meter.  

Density  = 
𝑎𝑠

𝑎𝑑
 x %100  …….(1) 

Atau Density= 
𝑎𝑠

𝑙𝑑
 x %100……...(2) 

dimana:  

Ad  = Luas total jenis kerusakan untuk tiap 

tingkat kerusakan (m2)  

Ld  = Panjang total jenis kerusakan untuk 

tiap tingkat kerusakan (m)  

A s = Luas total unit segmen (m2) 

2. Nilai Pengurangan (Deduct Value) 

Deduct Value adalah nilai pengurangan 

untuk tiap jenis kerusakan yang diperoleh 

dari kurva hubungan antara density dan 

deduct value. Deduct Value juga dibedakan 

atas tingkat kerusakan untuk tiap-tiap 

kerusakan. 

3. Nilai Pengurangan Total (Total Deduct 

Value/TDV) 

Total Deduct Value (TDV) adalah nilai 

total dari individual deduct value untuk tiap 

jenis kerusakan dan tingkat kerusakan yang 

ada pada suatu unit penelitian. 

4. Nilai Pengurangan Terkoreksi (Corrected 

Deduct Value/CDV) 

Corrected Deduct Value (CDV) adalah 

diperoleh dari kurva hubungan antara nilai 

TDV dan nilai CDV dengan pemulihan 

lengkung kurva sesuai dengan jumlah nilai 

individual deduct value yang mempunyai 

nilai lebih besar dari 2 (dua). 

5. Klasifikasi Kualitas Pekerasan 

Jika nilai CDV telah diketahui, maka 

nilai PCI untuk tiap unit dapat diketahui 

dengan rumus :  

PCI(S) = 100 – CDV………(3) 

dengan :  

PCI(S) : Pavement Condition Index untuk 

tiap unit. 

CDV : Corrected Deduct Value untuk tiap 

unit.  

Untuk nilai PCI Secara keseluruhan : 

 

PCI = 
Σ𝑃𝐶𝐼 (𝑠)

𝑁
…………..…(4) 

dengan : 

 

PCI : Nilai PCI perkerasan keseluruhan. 

PCI(S) : Pavement condition index untuk 

tiap unit. 

N : Jumlah unit 

 

D. METODOLOGI PENELITIAN 

Bagan Alir Penelitian 

 

 

 
A 
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Gambar 1 Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada jalan 

Yogyakarta-Solo KM 10 sampai dengan KM 

15. 

 

Gambar 2 Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan Penelitian 
Pelaksanaan penelitian untuk mendapatkan 

data primer adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Jalan 

Pelaksanaan inspeksi keselamatan 

jalan dilakukan dengan cara mengamat 

sepanjang jalan yang ditinjau berdasarkan 

formulir checklist yang berisi tentang 

kondisi umum jalan, kondisi fasilitas jalan 

dan kondisi bangunan pelengkap. 

2. Penilaian Perkerasan Jalan atau Pavement 

Condition Indeks (PCI) berdasarkan 

formulir penilaian. 

Survei kerusakan struktur perkerasan 

jalan dilakukan dengan cara mengamati 

pada sepanjang jalan yang akan ditinjau. 

Pengukuran untuk setiap jenis kerusakan 

diambil dari setiap unit yang telah dipilih 

secara acak pada lokasi ruas jalan yang 

telah dipilih. Tiap kerusakan diukur tingkat 

kerusakannya yang terdiri dari low 

(rendah), medium (sedang), dan hard 

(parah). 

3. Data geometrik jalan 

Data geometrik didapat dengan 

melakukan peninjauan atau pengukuran 

langsung untuk mendapatkan lebar jalan, 

lebar bahu jalan, lebar perkerasan jalan dan 

fasilitas U-Turn. 

 

E. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Inspeksi Keselamatan Jalan 

Berdasarkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas, maka salah satu cara untuk 

mengurangi tingkat kecelakaan tersebut dengan melakukan inspeksi keselamatan jalan. Hal ini 

didasarkan pada standar yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum (2005) yang 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

1. Kondisi Umum Jalan 

Berdasarkan analisis hasil pemeriksaan dilapangan mengenai kondisi umum jalan, 

analisis difokuskan pada hasil temuan yang berindikasi jawaban Tidak (T) serta 

mengidentifikasi bagian jalan dan fasilitas umum lainnya yang dianggap kurang 

memenuhi standar maupun persyaratan teknis. Hasil pemeriksaan tersebut telah 

terangkum dalam Tabel 2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

A 
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Tabel 2 Daftar Periksa Kondisi Umum Jalan 

Daftar Pemeriksaan 1 

Kondisi Umum 

Fokus Pemeriksaan 
Ya (Y)/ 

Tidak (T) 
Keterangan 

1.1 Kelas dan Fungsi 

Jalan  

Apakah kelas dan fungsi 

jalan sudah memenuhi 

standar? 

Y 

Kelas jalan 1, sebagai jalan arteri primer. 

1.2 Median/ Sparator  Apakah ruas jalan 

eksisting memiliki 

median? 

Y 

Jalan memiliki median, sudah sesuai 

standar. 

1.3 Bahu Jalan  Lebar bahu jalan 

eksisting sesuai standar? 
Y 

Lebar bahu jalan 2 meter, rata dengan 

permukaan jalan . 

1. 4 Lansekap   Apakah terdapat 

tanaman/pot dipinggir 

atau ditengah jalan? 

Y 

Terdapat pohon disepanjang ruas jalan 

dan mengganggu jarak pandang dan 

menutupi rambu-rambu. 

1.5 Tempat Parkir  Apakah tersedia fasilitas 

parkir di trotoar/bahu 

jalan/badan jalan? 
T 

Tidak memiliki ruang parkir tapi bahu 

jalan yang dijadikan sebagai 

ruang parkir. 

1.6 Pemberhentian Bus   Apakah terdapat lokasi 

pemberhentian 

kendaraan/bus/pangkalan 

kendaraan? 

Y 

Sebagian bahu jalan dijadikan tempat 

pemberhentian. 

1.7 Lebar Jalan  Apakah lebar jalan sudah 

memenuhi standar? 
Y 

Lebar jalan kelas I dengan lebar 

perkerasan 2 x 3.5 m. 

1.8  Lintasan 

Penyebrangan  

Apakah jalan memiliki 

lintasan penyebrangan? Y 

Sebagian ruas jalan pada fasilitas umum 

tidak memiliki lintasan penyeberangan. 

1.9 Kerusakan pada 

Perkerasan Jalan  

Apakah terdapat 

kerusakan pada 

perkerasan jalan? 
Y 

Sebagian ruas jalan mengalami 

kerusakan cukup parah. 

 

2. Kondisi Fasilitas Jalan 

Berdasarkan analisis hasil pemeriksaan dilapangan mengenai kondisi fasilitas jalan, maka 

analisis difokuskan pada hasil temuan yang berindikasi jawaban Tidak (T) serta mengidentifikasi 

bagian jalan dan fasilitas umum lainnya yang dianggap kurang memenuhi standar maupun 

persyaratan teknis. Hasil pemeriksaan tersebut telah terangkum dalam Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3 Daftar Pemeriksaan Kondisi Fasilitas Jalan 

Daftar Pemeriksaan 2 

 Kondisi Umum 

Fokus Pemeriksaan 
Ya (Y)/ 

Tidak (T) 
Keterangan 

2.1 Drainase 
Apakah dimensi dan desain 

drainase sesuai standar? 
Y  

2.2 Rambu 
Apakah tersedia rambu-

rambu dan marka jalan? 
Y 

Sebagian rambu dan marka sudah 

tidak memenuhi standar. 

2.3 Marka 

Apakah marka jalan dan 

tanda peringatan 

mencukupi? 

Y 
Sebagian kondisi marka jalan 

sudah mulai pudar. 

2.4 Lampu Penerangan 

Jalan 

Apakah tersedia lampu 

penerangan jalan ? 
Y 

Tingginya pepohonan dibawahnya 

mengakibatkan cahaya lampu 

menjadi berkurang. 

2.5 Alat Pemberi 

Isyarat Lalu Lintas 

Apakah lokasi alat pemberi 

isyarat lalu lintas sudah 

sesuai? 

Y  
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3. Kondisi Bangunan Pelengkap 

Berdasarkan analisis hasil pemeriksaan dilapangan mengenai kondisi bangunan pelengkap 

jalan, maka analisis difokuskan pada hasil temuan yang berindikasi jawaban Tidak (T) serta 

mengidentifikasi bagian jalan dan fasilitas umum lainnya yang dianggap kurang memenuhi standar 

maupun persyaratan teknis. Hasil pemeriksaan tersebut telah terangkum dalam Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4 Daftar Pemeriksaan Kondisi Bangunan Pelengkap  

Daftar Pemeriksaan 3 

 Kondisi Umum 

Fokus Pemeriksaan 
Ya (Y)/ 

Tidak (T) 
Keterangan 

3.1 Jembatan Apakah terdapat rambu 

serta fasilitas untuk 

pengendali kecepatan 

menuju lokasi tersebut? 

Y Hanya terdapat rambu jembatan 

sebelum melewati jembatan. Pada 

jalan ini hanya terdapat 2 dari 4 

jembatan yang menggunakan rambu. 

3.2 Penghalang Tabrakan   Apakah pagar 

(penghalang) keselamatan 

dibuat pada lokasi-lokasi 

penting misalnya pada 

jembatan telah sesuai 

dengan standar? 

Y  Telah sesuai standar. 

3.3 Box Control, Box 

Culvert, Papan Petunjuk 

dan Papan Iklan   

Apakah posisi box control, 

box culvert, papan 

petunjuk arah atau papan 

iklan cukup aman dari 

jalur lalu lintas? 

Y  Beberapa papan iklan menutupi 

rambu lalu lintas. 

3.4 Tiang Listrik dan  

Tiang Telepon   

Apakah penempatan tiang 

listrik atau tiang telepon 

cukup aman dari lalu 

lintas? 

Y  Penempatan tiang sudah cukup aman. 

Karakteristik Kecelakaan 

1. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Sleman (2016), jumlah kecelakaan 

yang terhitung dari tahun 2014 sampai dengan 2016 pada ruas Jalan Yogyakarta – Solo KM 10 

sampai dengan KM 15 sebanyak 295 kejadian. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai 

berikut. 

 
Gambar 3 Diagram Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas 
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Berdasarkan diagram tersebut dapat dilihat bahwa kecelakaan pada pada ruas Jalan 

Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15 tiap tahunnya mengalami peningkatkatan atau 

dapat dikatakan tidak mengalami perubahan. 

 

2. Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kepolisian Resort Sleman (2016), korban kecelakaan 

yang terhitung dari tahun 2014 sampai dengan 2016 pada ruas Jalan Yogyakarta – Solo KM 10 

sampai dengan KM 15 sebanyak 375 Korban. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai 

berikut. 

 
Gambar 4 Diagram Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas 

Berdasarkan diagram tersebut dapat dilihat bahwa antara tahun 2014 sampai dengan tahun 

2016 jumlah kecelakaan terbanyak terjadi pada tahun 2015, yaitu sebanyak 143 korban yang 

mengalami luka ringan. 

 

3. Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kendaraan Yang Terlibat 

Berdasarkan jumlah kecelakaan yang didapatkan dari Kepolisian Resort Sleman (2016), pada 

ruas jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15 terdapat berbagai jenis kendaraan yang 

terlibat kecelakaan seperti pada Gambar 5 dibawah ini. 
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Gambar 5 Diagram Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kendaraan Yang Terlibat 

Berdasarkan diagram diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jenis kendaraan yang paling 

sering terlibat dalam kecelakaan adalah sepeda motor. 

 

4. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Faktor Penyebab 

Berdasarkan faktor penyebabnya, faktor penyebab kecelakaan adalah manusia, kendaraan, 

jalan dan lingkungan. Dari data yang didapatkan jumlah kecelakaan berdasarkan faktor 

penyebabnya dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini. 

 
Gambar 6 Diagram Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Faktor Penyebab 
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Berdasarkan diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan faktor utama 

penyebab terjadinya kecelakaan. 

 

5. Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Tipe Kecelakaan 

Berdasarkan tipe kecelakaan yang didapatkan dari Kepolisian Resort Sleman (2016), pada ruas 

jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15 terdapat berbagai tipe kecelakaan seperti 

pada Gambar 7 dibawah ini. 

 

Gambar 7 Diagram Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Tipe Kecelakaan 

6. Jumlah Kecelakaan berdasarkan Jenis Kelamin Korban Kecelakaan  

Berdasarkan banyaknya jenis kendaraan yang terlibat, dapat diketahui pula jumlah korban 

kecelakaan berdasarkan jenis kelaminnya yang dapat dilihat pada Gambar 8 dibawah ini. 

 

Gambar 8 Diagram Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kelamin Korban Kecelakaan 
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7. Jumlah kecelakaan berdasarkan Umur Korban 

Berdasarkan banyaknya jumlah korban kecelakaan, dapat diketahui pula jumlah 

korban kecelakaan berdasarkan umurnya yang dapat dilihat pada Gambar 9 dibawah ini. 

 

Gambar 9 Diagram Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Umur Korban 

Pembahasan Rekapitulasi Kondisi Perkerasaan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan nilai rata-rata kondisi 

perkerasan seperti berikut. 

Rata-rata nilai PCI pada setiap Stasioning pada ruas jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan 

KM 15 dan ruas Solo – Yogyakarta KM 11 - KM 15 : 

=  
Σ 𝑃𝐶𝐼

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑇𝐴
 

=  
1592

20
 

= 79.6  % 𝑆𝐴𝑁𝐺𝐴𝑇 𝐵𝐴𝐼𝐾 (𝑉𝑒𝑟𝑦 𝐺𝑜𝑜𝑑)  

Maka dapat disimpulkan Nilai Perkerasan pada ruas jalan Yogyakarta – Solo KM 11 sampai dengan 15 

rata-rata SANGAT BAIK (Very Good). 

Klasifikasi Kualitas Perkerasan 
Berdasarkan nilai indeks kondisi perkerasan (PCI) yang didapatkan pada ruas jalan Yogyakarta 

– Solo KM 10 sampai dengan 15 rata-rata adalah 76.65 % yang termasuk dalam kategori SANGAT 

BAIK (very good). Kualifikasi kualitas perkerasan tersebut dapat dilihat pada Gambar 10 berikut. 

 
Gambar 10 Kualifikasi Kualitas Perkerasan 
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Nilai rata-rata untuk setiap jenis kerusakan dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini. 

Tabel 6 Persentase kerusakan jalan jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan 15. 

No Jenis Kerusakan Persentase Kerusakan % 

1 Retak Buaya 50 % 

2 Kegemukan 5.56 % 

3 Keriting 2.78 % 

4 Amblas 2.78 % 

5 Retak Memanjan/Melintang 5.56 % 

6 Tambalan 27.78 % 

7 Lubang 5.56 % 

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada ruas Jalan Yogyakarta – Solo KM 

10 sampai dengan KM 15, maka dapat didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

1. Inspeksi Keselamatan Jalan 

Hasil yang didapatkan dari pelaksanaan 

Inspeksi Keselamatan Jalan yang telah 

dilakukan pada ruas Jalan Yogyakarta – Solo 

KM 10 sampai dengan KM 15, menunjukan 

bahwa terdapat dua blackspot atau daerah 

yang merupakan daerah rawan kecelakaan 

berdasarkan data kecelakaan dalam kurun 

waktu tiga tahun yaitu tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2016. Daerah rawan kecelakaan 

tersebut diantaranya : 

a. Jalan Yogyakarta – Solo KM 13, yaitu 

ruas jalan depan RS Panti Rini. 

b. Jalan Yogyakarta – Solo KM 12.5, yaitu 

ruas jalan depan SD Kanisius Kalasan. 

 

2. Identifikasi Karakteristik Kecelakaan 

Hasil identifikasi yang didapatkan dari 

Kepolisian Resort Sleman berupa data 

kecelakaan lalu lintas tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2016  sebagai berikut : 

a. Jumlah kejadian kecelakan yang 

mengalami peningkatan dari tahun 2014 

96 sebanyak kejadian, 2015 sebanyak 98 

kejadian, dan 2016 sebanyak 101 

kejadian. 

b. Jumlah korban terbanyak yang 

mengalami luka ringan sebanyak 143 

orang dengan faktor penyebab 

kecelakaan yang dominan adalah faktor 

manusia sebanyak 56 Kejadian. Hal ini 

disebabkan kurangnya pengetahuan 

serta kelalaian manusia dalam 

berkendara dan perilaku yang cenderung 

ingin diprioritaskan. 

c. Jumlah kecelakaan berdasarkan tipe 

kecelakaannya sebesar 35 kejadian yaitu 

tipe kecelakaan tabrak depan samping 

dengan jenis kendaraan yang paling 

banyak terlibat yaitu sepeda motor 

sebanyak 123 kendaraan, jenis kelamin 

yang paling banyak terlibat yaitu laki-

laki sebesar 77 orang, dan jumlah 

korban kecelakaan terbanyak 

berdasarkan umur adalah sebanyak 31 

orang pada umur 11 tahun sampai 

dengan 20 tahun. 

3. Evaluasi Potensi Kecelakaan 

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi 

penelitian di jalan Yogyakarta – Solo KM 10 

sampai dengan KM 15, maka dapat 

disimpulkan ruas jalan yang berpotensi 

terjadi kecelakaan pada daerah rawan 

kecelakaan sebagai berikut : 

a. Jalan Yogyakarta – Solo KM 13, ruas 

jalan depan RS Panti Rini. 

1) Terdapat kendaraan yang keluar 

masuk RS Panti Rini pada jam 

tertentu, terutama pada saat jam 

besuk yaitu pukul 10.00-11.30 dan 

16.30-17.30. 

2) Tepat didepan RS Panti Rini 

terdapat U-Turn, namun tidak 

rambu penunjuk arah terlindung 

oleh pohon. 

3) Tidak terdapat fasilitas 

penyeberangan untuk pejalan kaki. 

4) Kendaraan pengunjung took atau 

yang parkir di bahu jalan.  

b. Jalan Yogyakarta – Solo KM 12.5, yaitu 

ruas jalan depan SD Kanisius. 

1) Marka zona aman sekolah sudah 

mulai pudar. 

2) Tidak ditemukan rambu peringatan 

hati-hati. 

3) Lampu peringatan hati-hati yang 

sudah tidak berfungsi. 
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c. Sepanjang ruas jalan Yogyakarta – Solo 

KM 10 sampai dengan KM 15, terdapat 

pepohonan yang sudah cukup tinggi dan 

rimbun sehingga menutupi rambu-

rambu yang ada. 

d. Sebagian pada ruas jalan yang sepi, 

terdapat rambu-rambu yang kondisinya 

sudah tidak layak. 

4. Analisis Kerusakan Jalan dengan Metode 

Pavement Condition Index (PCI) 

Berdasarkan hasil analisis kerusakan 

jalan di lokasi penelitian yang beresiko 

menyebabkan kecelakaan jalan Yogyakarta – 

Solo KM 10 sampai dengan KM 15, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Hasil analisis dengan metode PCI 

sepanjang 5 kilometer arah Yogyakarta 

– Solo, dan sebaliknya 5 KM arah Solo 

– Yogyakarta, terdapat 20 kerusakan 

dengan jenis yang berbeda-beda dalam 

bentuk persentase kerusakan antara lain: 

Tabel 6.1 Persentase Kerusakan Jalan 

No Jenis Kerusakan 
Persentase 

Kerusakan % 

1 Retak Buaya 50 % 

2 Kegemukan 5.56 % 

3 Keriting 2.78 % 

4 Amblas 2.78 % 

5 
Retak 
Memanjan/Melintang 

5.56 % 

6 Tambalan 27.78 % 

7 Lubang 5.56% 

a. Secara keseluruhan nilai PCI rata-rata 

ruas jalan Yogyakarta – Solo KM 10 

sampai dengan KM 15 adalah 79.6 % 

yang termasuk dalam kategori sangat 

bagus (very good). Namun tetap perlu 

dilakukan perbaikan pada stasioning 

tertentu karena kerusakan jalan yang 

terdapat pada jalan ini tidak merata. 

b. Jumlah kerusakan terbanyak yaitu pada 

KM 10.5 sampai dengan KM 12 

sebanyak 9 jenis kerusakan yang 

meliputi retak buaya, retak memanjang, 

tambalan, dan lubang dengan nilai PCI 

sedang (fair). 

Saran 

Berdasarkan hasil analisis penelitian, 

pembahasan, dan kesimpulan yang ada maka 

dapat disampaikan beberapa saran untuk segala 

aspek yang berhubungan dengan ruas jalan 

Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15 

antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk 

melakukan penelitian mengenai kondisi 

geometrik jalan ysng dapat memicu 

terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

2. Untuk pemerintah perlu segera melakukan 

evaluasi mengenai prasarana jalan, baik 

rambu, marka, lampu penerangan, maupun 

pada alat pemberi isyarat lalu lintas kerena 

pada ruas jalan ini contohnya saja banyak 

pepohonan yang menutupi rambu lalu lintas, 

kemudian terdapat juga beberapa kondisi 

rambu yang sudah tidak layak. 

3. Untuk pemerintah perlu segera dilakukan 

penanganan kerusakan jalan untuk 

mengurangi tingkat kecelakaan dan 

memberikan rasa aman dan nyaman bagi 

pengguna jalan. Selain itu agar kerusakan 

yang telah terjadi pada ruas jalan tidak 

menjadi lebih parah, sehingga tidak 

menimbulkan kerusakan yang lebih tinggi  
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