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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota Yogyakarta merupakan kota pendidikan karena berbagai lembaga 

pendidikan terdapat di kota Yogyakarta. Kota yang sering disebut sebagai kota 

budaya ini juga sangat diminati, baik oleh wisatawan domestik maupun 

mancanegara untuk berkunjung. Kota Yogyakarta 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 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. Jalan ini dapat dikatakan 

sebagai jalur perekonomian yang padat karena merupakan bagian dari jalur segitiga 

emas, yaitu Yogyakarta – Solo – Semarang yang cukup banyak dilintasi kendaraan 

berat. Salah satu akibat dari tingkat angka kecelakaan pada ruas jalan ini, maka 

terjadi peningkatan sebesar 32 % dari tahun 2014 berdasarkan data kecelakaan lalu 

lintas dari Polres Sleman, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap 

penyebab kecelakaan lalu lintas. 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Polres Sleman pada tahun 2014 

sampai dengan tahun 2016, kecelakaan lalu lintas di Jalan Yogyakarta – Solo 

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 
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kondisi fisik permukaan jalan, drainase jalan, marka jalan, perambuan, serta 

penerangan jalan.  

Keselamatan lalu lintas merupakan salah satu bagian yang penting untuk 

mencapai tujuan lalu lintas yang aman, nyaman dan ekonomis. Semakin banyak 

moda transportasi yang beroperasi maka semakin banyak kemungkinan terjadinya 

kecelakaan. Identifikasi penyebab kecelakaan dapat dilakukan untuk mengurangi 

tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah 

satu penyebab kematian terbesar di Indonesia, berdasarkan data Korps Lalu Lintas 

(Korlantas) Polri ada sebanyak 27.000 korban jiwa yang meninggal dunia pada 

tahun 2015.  

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.  

B. Rumusan Masalah 

Jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15 merupakan jalan arteri 

primer yang menghubungkan jalan antar Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten 

di Jawa Tengah. Jalan ini memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi 

dan cenderung dilintasi oleh kendaraan berat seperti truk kontainer. Kecelakaan lalu 

lintas yang terjadi pada ruas jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 

15 dari tahun 2014 mengelami peningkatan sebesar  32 % sehingga diperlukan 

inspeksi keselamatan jalan untuk mengidentifikasi potensi dan karakteristik 

kecelakaan lalu lintas di jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15, 

serta menganalisis kerusakan kondisi fisik permukaan perkerasaan jalan sepanjang 

ruas jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15 yang menyebabkan 

pengguna jalan terganggu sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu 

lintas. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Melakukan inspeksi keselamatan jalan di jalan Yogyakarta – Solo KM 10 

sampai dengan KM 15. 

2. Mengidentifikasi karakteristik dan potensi kecelakaan yang terjadi di jalan 

Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15. 

3. 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. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menentukan karakteristik kecelakaan lalu lintas pada jalan Yogyakarta – 

Solo KM 10 sampai dengan KM 15. 

2. Untuk menentukan potensi kecelakaan yang terjadi agar dapat menjadi acuan 

untuk mencegah atau mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas pada jalan 

Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15. 

3. Untuk mengevaluasi kondisi rambu, marka jalan, lampu penerangan jalan, serta 

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terdapat di jalan Yogyakarta – 

Solo KM 10 sampai dengan KM 15. 

4. Untuk mengevaluasi kondisi fisik permukaan perkerasan jalan Yogyakarta – 

Solo KM 10 sampai dengan KM 15. 

5. Sebagai bahan masukan pihak terkait, baik bagi pemerintah maupun perencana 

jalan dalam penyusunan pedoman Inspeksi Keselamatan Jalan. 

6. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya, pada jalan Yogyakarta – Solo 

KM 10 sampai dengan KM 15. 

7. Sebagai bahan masukan bagi pengguna jalan akan pentingnya keselamatan lalu 

lintas, khususnya pada jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15. 
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E. Batasan Masalah 

Untuk membatasi lingkup permasalahan sehingga pembahasan tidak keluar 

dari lingkup pembahasan, maka diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut 

:   

1. Inspeksi keselamatan jalan pada penelitian ini mengacu pada UU Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan pada Jalan 

Yogyakarta - Solo KM 10 sampai dengan KM 15 yang berupa (bangunan 

pelengkap jalan, marka jalan, perambuan, kondisi penerangan jalan dan 

drainase jalan). 

2. Penelitian terbatas pada karakteristik kecelakaan yang terjadi di Jalan 

Yogyakarta - Solo KM 10 sampai dengan KM 15. 

3. Penelitian terbatas pada kondisi perambuan, marka jalan serta lampu 

penerangan yang terdapat di Jalan Yogyakarta - Solo KM 10 sampai dengan 

KM 15. 

4. Penelitian ini terbatas pada identifikasi kerusakan pada kondisi fisik permukaan 

perkerasan jalan lentur (Flexible Pavement) yang berpotensi sebagai penyebab 

terjadinya kecelakaan.  

5. Analisis kondisi fisik permukaan perkerasan jalan dilakukan dengan 

menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI). 

6. Penelitian ini mengacu pada data kecelakaan lalu lintas yang didapatkan dari 

Satlantas Polres Sleman pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.  

7. Penelitian ini menggunakan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

F. Keaslian Penelitian 

Tugas Akhir dengan judul “ Inspeksi Keselamatan Jalan studi kasus pada ruas 

Jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15“  belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Penelitian yang terkait dengan studi kasus berbeda yang pernah 

dilakukan seperti pada tabel 1.1 berikut ini. 
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Tabel 1.1 Penelitian terkait dengan studi kasus yang berbeda 

No Peneliti Judul Penelitian Tahun 

1 Wisnu, M 

Audit keselamatan jalan studi kasus 

pada ruas jalan Magelang-Yogyakarta 

KM 7 sampai dengan 10 Mugkid 

2015 

2 Haryono 

Audit keselamatan Jalan Laksada 

Adisucipto KM 7.5 (Simpang 

Babarsari) sampai KM 12 Yogyakarta 

2013 

3 Rifa’I 

Audit keselamatan Jalan studi kasus 

Jalan Ring Road Barat Depan Kampus 

UMY terpadu 

2011 

4 Hardianto 

Audit keselamatan Jalan Yogyakarta- 

Purworejo KM 35 sampai dengan 40, 

kulon progo, Yogyakarta 

2010 

5 Sariat 

Audit keselamatan Jalan studi kasus 

Jalan Magelang-Yogyakarta KM 3 

sampai dengan 5 Mertoyudan 

2010 

6 Nurkhotib 
Audit keselamatan jalan studi kasus 

Jalan Wates KM 1 sampai dengan 2.9 
2010 

 


