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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Inspeksi Keselamatan Jalan 

1. Pengertian Umum 

          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. 

 Defisiensi keselamatan jalan dibagi menjadi 9 kategori yang mendasari 

daftar periksa pada formulir inspeksi keselamatan jalan sebagai berikut : 

a. Defisiensi standar geometri jalan secara keseluruhan. 

b. Defisiensi desain akses/persimpangan. 

c. Defisiensi kondisi fisik permukaan jalan.  

d. Defisiensi bangunan pelengkap jalan. 

e. Defisiensi drainase jalan. 

f. Defisiensi lansekap jalan. 

g. Defisiensi marka jalan. 

h. Defisiensi perambuan. 

i. Defisiensi fungsi penerangan 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. 

 

 

2. Tujuan Inspeksi Keselamatan Jalan 

Tujuan dari pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan adalah : 
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a. Mengidentifikasi karakteristik kecelakaan dan lokasi-lokasi berbahaya 

terkait dengan penurunan aspek keselamatan jalan. 

b. Mengevaluasi tingkat keselamatan infrastruktur jalan. 

c. Mengevaluasi permasalahan lalu lintas yang terjadi serta geometrik jalan 

sehingga dapat diberikan perbaikan untuk mengoreksi lokasi-lokasi 

berbahaya tersebut.  

3. Manfaat Inspeksi Keselamatan Jalan 

Manfaat dari pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan adalah : 

a. Mencegah atau mengurangi jumlah kecelakaan, dan tingkat fatalitasnya. 

b. Mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan-

kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 

c. Mengurangi kerugian aspek finansial akibat kecelakaan di jalan. 

4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Jalan 

a. Pro-aktif, inspeksi keselamatan jalan merupakan bagian dari strategi 

peningkatan keselamatan jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu 

lintas. Inspeksi keselamatan bergantung pada data kecelakaan serta aktif 

berusaha mencari defisiensi-defisiensi pada jalan dan lingkungannya yang 

berpotensi menyebabkan kecelakaan sehingga kecelakaan baik jumlah 

maupun tingkat fatalitasnya dapat dicegah maupun berkurang. 

b. Bukan bagian dari kegiatan rutin dari preservasi jalan. Kegiatan preservasi 

jalan merupakan kegiatan yang berfokus hanya pada kondisi fisik 

infrastruktur semata seperti kondisi perkerasan jalan, kondisi rambu, dsb. 

Kegiatan ini tidak memerlukan orang yang berpengalaman atau ahli dalam 

bidang keselamatan jalan. Sedangkan kegiatan inspeksi keselamatan jalan 

jauh lebih mendalam dari kegiatan preservasi, inspeksi keselamatan jalan 

fokus pada keselamatan jalan dan berusaha dengan sistematis memeriksa 

jalan dan lingkungannya untuk menemukan defisiensi-defisiensi yang 

berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 

 

c. Prinsip keselamatan dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan : 

1) Menjaga fungsi jalan (mencegah penyalahgunaan infrastruktur). 
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2) Keseragaman (mencegah variasi berlebih dari jenis pengguna jalan, 

kecepatan, dan arah). 

3) Kemudahan (kemudahan pengguna jalan dalam berinteraksi dengan 

elemen jalan). 

4) Mengakomodasi kekurangan-kekurangan di jalan melalui rekayasa 

kondisi jalan beserta lingkungan sekitarnya (contohnya melalui instalasi 

alat keselamatan jalan pasif). 

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. 

B. Kecelakaan Lalu Lintas 

Pertumbuhan ekonomi pada peningkatan pendapatan, menyebabkan gaya 

hidup masyarakat yang ingin memiliki kendaraan pribadi. Indonesia mengalami 

kenaikan jumlah kecelakaan lalu lintas sebesar 80 % menurut World Health 

Organization (2013), karena kebebasan dalam penggunaan serta kenyamanan 

memiliki kendaraan pribadi menjadikan semua orang bercita-cita ingin 

membelinya. Pesatnya pertumbuhan kendaraan tentu menambah resiko kecelakaan 

lalu lintas. 

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

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 
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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 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. 

C. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas 

1. Faktor Penyebab Kecelakaan 

Kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor 

penyebabnya, yaitu : 

a. Faktor Manusia 

Manusia sebagai unsur terbentuknya sistem lalu lintas yang memiliki 

hakikat fisik dan nonfisik tentunya memiliki perbedaan antar individu. Hal 

itu meliputi indera penglihatan, indera pendengaran, tenaga, psikologis 

serta pendidikan yang akan menghasilkan suatu perilaku dalam mengambil 

keputusan yang berbeda-beda ketika menghadapi permasalahan lalu lintas. 

Choiriyah (2006) mengatakan berdasarkan fungsinya sebagai 

pengguna jalan, faktor manusia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu : 

1) Manusia sebagai pengemudi 

a) Karakteristik pengemudi 

(1) Perception, suatu kesadaran oleh penglihatan akan adanya 

sebuah obyek yang akan datang sehingga direspon oleh indera 

lainnya. 

(2) Intelection atau identification, proses identifikasi terhadap 

obyek tersebut. 
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(3) Emotion atau decision, suatu respon atau tindakan yang perlu 

diambil, apakah harus menginjak rem, berhenti dengan 

mengurangi kecepatan saja, membelok, menyalip, atau cukup 

dengan menyalakan tanda suara.  

(4) Volition atau reaction, suatu tindakan nyata yang dilakukan 

sebagai hasil dari keputusan pada tahap sebelumnya. 

b) Waktu Perception Intelection Emotion Volition (PIEV) 

Total waktu yang dibutuhkan pada saat pengemudi melihat 

sebuah obyek yang terhalang sampai dengan saat pengemudi 

melakukan tindakan nyata seperti menginjak rem, berhenti dengan 

mengurangi kecepatan saja, membelok, menyalip, atau cukup 

dengan menyalakan klakson pada proses PIEV. Waktu PIEV 

tersebut biasanya terjadi antara 0,2 – 1,5 detik, dan untuk 

keperluan perencanaan jalan ditetapkan 2,5 berdasarkan 

AASHTO. 

c) Perilaku pengemudi 

Berdasarkan kondisi fisik seta psikologis seseorang akan 

terbentuk suatu perilaku pengemudi perilaku tersebut dapat dilihat 

dari tujuan pengemudi yang akan menggambarkan kondisi 

psikologis saat mengemudi di jalan raya. Contohnya dapat dilihat 

dari interaksi antar pengemudi, tehadap lingkungan jalan, serta 

perlengkapan kendaraannya. 

Interaksi antar pengemudi dapat menciptakan suatu kondisi 

sistem arus lalu lintas tertentu seperti  terbentuknya platoon, 

gerakan menyiap, jarak bebas antar kendaraan, maupun distance 

headway yang ada dalam suatu arus lalu lintas. Sedangkan 

interaksi antara pengemudi terhadap lingkungan jalan bisa dilihat 

dari kepatuhan pengemudi terhadap rambu-rambu yang ada di 

sekitar jalan sebagai contoh kepatuhan pengemudi terhadap batas 

kecepatan yang diijinkan, menaikkan atau menurunkan 

penumpang pada tempatnya, melanggar marka jalan, ngetem di 
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sembarang tempat, dan lain sebagainya. Interaksi pengemudi 

terhadap perlengkapan kendaraan antara lain bisa dilihat dari 

penggunaan lampu belok kanan atau belok   kiri, penggunaan bel, 

dan lain sebagainya. 

Perilaku pengemudi tersebut akan menentukan kinerja sistem 

lalu lintas yang terjadi, selain perilaku dalam mengendarai 

kendaraan. Efek dari penggunaan obat terlarang dan minuman 

beralkohol juga mengganggu kinerja pengemudi. 

2) Manusia sebagai penumpang 

Penumpang merupakan pihak yang pasif  namun memiliki 

andil untuk menciptakan ketertiban lalu lintas. Penumpang yang baik 

akan memahami sebab akibat yang akan terjadi. Contohnya ketika 

menaiki angkutan atau kendaraan umum, penumpang memerintahkan 

sopir untuk berhenti disembarang tempat yang sesuai dengan 

keinginannya. Perilaku tersebut tentunya memicu terjadinya 

kemacetan atau bahkan kecelakaan. 

3) Manusia sebagai pejalan kaki 

Pejalan kaki merupakan salah satu pengguna jalan yang 

seringkali menjadi korban kecelakaan baik mengalami cidera atau 

kematian jika ditabrak oleh kendaraan serta sebagai penyebab 

kecelakaan. Karakteristik pejalan kaki berupa pengetahuan dimana 

harus berjalan yang aman bagi dirinya, hal ini perlu diperhitungkan 

karena pejalan kaki bisa dilakukan oleh semua umur untuk itu 

diperlukan pengedukasian mengenai perambuan bagi pejalan kaki 

serta disediakannya penyebrangan agar tidak mengganggu arus lalu 

lintas dan berkurangnya kinerja jalan. 

b. Faktor Kendaraan 

Kendaraan merupakan alat gerak yang dapat bergerak, berpindah dari 

satu tempat ke tempat lainnya, terdiri dari bermotor dan tidak bermotor. 

Sebelum berpergian hendaknya pengendara mengetahui kondisi internal 
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dari kendaraan yang akan digunakan baik dari bagian rem, ban, kaca spion, 

lampu, dan sebagainya. 

Faktor-faktor kendaraan yang beresiko menimbulkan kecelakaan lalu 

lintas yaitu : 

1) Rem 

Rem merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari bagian 

kendaraan untuk dapat mengontrol keceparan berkendara. Sebagai 

contoh pada sepeda motor rem terdiri dari rem depan dan belakang, 

berdasarkan fungsinya rem depan lebih berfungsi karena pada saat 

melakukan pengereman beban motor dan pengendaranya akan 

berpindah kebagian depan kendaraan dan memperbesar traksi roda 

depan. Potensi berbahaya yang ditimbulkan dari pengereman roda 

depan adalah bagian roda depan yang selip namun hal ini tidak akan 

terjadi apabila pengendara dapat mengontrol kecepatan dan tidak 

melakukan pengereman secara progresif. Teknik pengereman yang 

benar dengan menggunakan kedua rem tersebut. Jarak antar 

kendaraan juga harus diperhitungkan untuk memperkirakan jarak 

pandang henti dan dapat mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. 

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rem yang blong juga 

sering terjadi karena kurangnya pengawasan atau perawatan pada 

rem. 

2) Ban 

Tekanan ban dan kondisi fisik ban merupan hal yang harus 

diperhatikan. Kendala pada ban yang berupa ban kempes merupakan 

kondisi utama dimana ban kondisi tekanan ban tersebut berkurang 

walaupun sudah dipompa, tekanan pada ban harus seringkali 

dilakukan pemeriksaan mengingat tekanan ban yang kurang dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan ban dan menimbulkan resiko 

ketika berkendara terutama pada saat melaju dengan kecepatan 

tinggi. Sedangkan kendala ban pecah merupakan kerusakan ban 
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secara tiba-tiba yang disebabkan oleh ban yang tertusuk benda tajam 

seperti pecahan kaca, paku, dan sebagainya. 

3) Lampu kendaraan 

Lampu kendaraan merupakan hal yang sangat penting untuk 

menjaga jarak antar kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. 

Hal inilah yang menjaga agar pengendara bisa lebih berhati-hati 

pada malam hari sehingga dapat mengurangi kemungkinan 

terjadinya kecelakaan. Untuk pengendara sepeda motor, saat ini ada 

tambahan aturan yang mewajibkan lampu depan dan belakang 

dinyalakan pada siang (Daytime Running Light) berdasarkan UU 

No. 22 Tahun 2009. 

Saat ini sedang maraknya pemasangan perlengkapan kendaraan yang 

tidak sesuai dengan peraturan, misalnya pemasangan lampu HDI (High 

Intesity Discharge). Lampu jenis ini memiliki sinar yang sangat terang 

sehingga dapat mengganggu penglihatan pengendara yang datang dari 

arah berlawanan. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa 

setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tidak diperbolehkan 

memasang perlengkapan kendaraan yang tidak pada mestinya sehingga 

dapat mengganggu keselamatan lalu lintas.  

Berdasarkan  pasal 23 PP No. 55 Tahun 2012, sistem lampu dan alat 

pemantul cahaya yang harus digunakan meliputi : 

a) Lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda. 

b) Lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda. 

c) Lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip. 

d) Lampu rem berwarna merah. 

e) Lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda. 

f) Lampu posisi belakang berwarna merah. 

g) Lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk 

sepeda motor. 

h) Lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor di bagian 

belakang kendaraan berwarna putih. 
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i) Lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar 

kelap-kelip. 

j) Lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor berwarna putih atau 

kuning muda untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 

2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna 

merah untuk bagian belakang. 

k) Alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri 

dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor. 

b. Faktor Lingkungan dan Jalan 

Kondisi lingkungan dan Jalan merupakan dua hal yang saling 

berhubungan terhadap pengaruh terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi 

cuaca yang berkabut, mendung, dan hujan menyebabkan jalanan menjadi 

licin, rusak dan berlubang menjadi salah satu penyebab terjadinya 

kecelakaan lalu lintas.  

2. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas 

a. Berdasarkan tingkat keparahan 

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan 

Jalan, kecelakaan lalu lintas berdasarkan tingkat keparahannya dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan jenis kecelakaan yang 

mengakibatkan kerusakan kendaraan dan (atau) barang. 

2) Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan jenis kecelakaan yang 

mengakibatkan luka ringan dan juga kerusakan kendaraan dan (atau) 

barang. 

3) Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan jenis kecelakaan yang 

mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. 

 

b. Berdasarkan tipe atau jenis kecelakaan 

1) Tabrak depan – depan 

Kecelakaan dengan tipe tabrak depan – depan merupakan 

kecelakaan yang terjadi ketika dua kendaraan atau lebih melaju 
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dengan kecepatan tinggi dari arah yang berlawanan, kemudian salah 

satu pengemudinya gagal untuk kembali ke jalur awalnya. 

2) Tabrak depan – samping 

Kecelakaan dengan tipe tabrak depan – samping merupakan 

kecelakaan yang terjadi karena dua kendaraan atau lebih melaju 

dengan kecepatan tinggi dimana salah satu bagian samping kendaraan, 

menabrak bagian depan kendaraan lainnya. 

3) Tabrak depan – belakang 

Kecelakaan dengan tipe tabrak depan – belakang merupakan 

kecelakaan yang terjadi karena dua kendaraan atau lebih melaju 

dengan kecepatan tinggi dimana salah satu bagian belakang 

kendaraan, menabrak bagian depan kendaraan lainnya. 

4) Tabrak samping – samping 

Kecelakaan dengan tipe tabrak samping – samping merupakan 

kecelakaan yang terjadi karena salah satu kendaraan melaju dengan 

kecepatan tinggi kemudian menabrak sisi samping bagian kendaraan 

lainnya. 

5) Tabrak sudut 

Kecelakaan dengan tipe tabrak sudut merupakan kecelakaan 

yang terjadi karena salah satu kendaraan datang dari arah yang 

berbeda tetapi tidak berlawanan arah. 

6) Kehilangan kendali 

Kecelakaan yang dikarenakan pengemudi yang tidak dapat 

mengendalikan kecepatan kendaraannya sehingga dapat menabrak 

kendaraan lain, mengakibatkan terbaliknya kendaraan, serta menabrak 

fasilitas infrastruktur jalan disekitarnya. 

 

7) Tabrak mundur 

Kecelakaan dengan tipe tabrak mundur merupakan kecelakaan 

yang terjadi karena salah satu kendaraan sedang mundur sehingga 

menabrak kendaraan lain yang dibelakangnya. 
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8) Terguling 

Kecelakaan jenis ini merupakan kecelakaan yang terjadi karena 

hilangnya stabilitas kendaraan, biasanya terjadi pada kendaraan yang 

tinggi seperti truk. 

c. Berdasarkan lokasi kecelakaan 

Lokasi terjadinya kecelakaan meliputi : 

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 

Jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan meliputi : 

1) Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu 

kendaraan saja. 

2) Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan. 

3) Kecelakaan beruntun, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari dua 

kendaraan. 

D. Daerah Rawan Kecelakaan 

Dwiyogo (2006) mengatakan daerah rawan kecelakaan lalu lintas merupakan 

daerah yang paling sering terjadi kecelakaan, dengan tolak ukur yang tidak terukur. 

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 

Lokasi jaringan jalan yang frekuesi kecelakaan atau tingkat kecelakaan lalu 

lintasnya dengan korban mati, atau tingkat kecelakaannya melebihi daripada 

jumlah minimal yang ditentukan. Ciri-ciri lokasi jaringan jalan ini misalnya 
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pada persimpangan, atau bentuk yang lebih spesifik seperti jalan atau jembatan 

yang pendek tidak lebih dari 0,3 KM. 

2. Blacklink 

Panjang jaringan jalan yang mengalami tingkat kecelakaan lalu lintas dengan 

bertambah panjang setiap tahunnya. Ciri-ciri panjang jaringan jalan ini lebih 

dari 0,3 KM, tetapi biasanya terbatas dalam satu bagian rute dengan 

karakteristik serupa yang panjangnya tidak lebih dari 20 KM. 

3. Blackarea 

Luas wilayah jaringan jalan yang mengalami penambahan frekuesi kecelakaan 

lalu lintas yang setiap tahunnya mengalami perluasan dari jumlah minimal 

yang ditentukan.  

4. Mass Treatment (blackitem) 

Pada bagian ini merupakan bentuk individual jalan atau tepi jalan yang secara 

komulatif sering terlibat dalam kasus kecelakaan. 

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2004) mengatakan suatu 

lokasi yang dapat dikatakan sebagai lokasi rawan kecelakaan apabila : 

1. Memiliki angka kecelakaan yang tinggi atau semakin mengalami peningkatan. 

2. Lokasi kejadian yang relatif monoton. 

3. Lokasi kecelakaan yang berupa persimpangan atau segmen ruas jalan 

sepanjang 100 m sampai dengan 300 m untuk jalan perkotaan dan 1 KM untuk 

jalan antarkota. 

4. Kecelakaan terjadi dalam jangka waktu yang berdekatan. 

5. Memiliki faktor penyebab kecelakaan yang sama. 

E. Permasalahan dalam Keselamatan Jalan 

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan 

terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang 

disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Keselamatan lalu 

lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. 

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan besarnya biaya kerugian disebabkan 
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oleh banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan keselamatan lalu 

lintas dan angkutan jalan yang perlu mendapatkan penanganan serius. 

Berdasarkan hasil riset Transport Research Laboratory (2008) di India, 

ditemukan bahwa masalah keselamatan jalan merupakan masalah multi faktor yang 

tidak hanya bergantung pada faktor jalan beserta lingkungannya saja, tetapi juga 

bergantung pada berbagai faktor lain seperti faktor kendaraan, dan faktor manusia 

(perilaku pengguna jalan). Faktor manusia hampir selalu ada pada kasus kecelakaan 

lalu lintas (95% dari total sampel kasus), tetapi hanya sampai pada 2/3 dari total 

kasus yang penyebab utamanya hanya faktor manusia, dan ditemukan bahwa 

terdapat faktor-faktor lain yang berkontribusi pada terjadinya kecelakaan (faktor 

jalan dan lingkungan 28%, dan faktor kendaraan 8%). 

Faktor jalan dan lingkungan mempunyai kontribusi yang cukup besar 

terhadap kecelakaan lalu lintas. Kurang memadainya desain jalan atau kondisi 

lingkungan disekitar jalan dapat mempengaruhi pengemudi untuk membuat 

kesalahan sehingga terjadi kecelakaan. Sedangkan perbaikan dan peningkatan 

keselamatan jalan dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek penting 

(Direktorat Jenderal Bina Marga, 2007), yaitu: 

1. Pencegahan kecelakaan (active safety) dengan cara meminimalkan peluang 

dan dampak terjadinya kecelakaan. 

2. Pencegahan luka (passive safety) dengan cara memakai helm atau sabuk 

keselamatan ketika berkendara. 

3. Penanganan korban (emergency services) yang dilakukan secepat mungkin 

supaya korban dapat segera ditangani. 

F. Definisi Ruas Jalan 

Menurut UU Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan menjelaskan bahwa jalan 

merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu 

lintas, yang berada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan 

tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan 

kabel.  



19 
 

Berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia/PKJI (2014), ruas jalan 

perkotaan atau semi perkotaan merupakan jenis ruas jalan yang mengalami 

pengembangan permanen dan terus menerus sepanjang bagian jalan atau hampir 

seluruh jalan, minimum pada satu sisi jalan. Jalan di atau dekat pusat perkotaan 

dengan penduduk lebih dari 100.000 jiwa (atau kurang dari 100.000 jiwa jika 

mempunyai perkembangan samping jalan yang permanen dan menerus) juga dapat 

digolongkan sebagai jalan perkotaan. Kemudian untuk ruas jalan luar kota yaitu 

tanpa perkembangan yang menerus pada setiap sisi jalan, walaupun mungkin 

terdapat beberapa perkembangan permanen seperti rumah makan, pabrik atau 

perkampungan. 

Jenis jalan dapat dibedakan berdasarkan jumlah jalur (carriage way), jumlah 

lajur (lane) dan jumlah arah. Suatu jalan dikatakan memiliki 1 jalur bila tidak 

bermedian (tak terbagi/undivided/UD) dan dikatakan memiliki 2 jalur bila 

bermedian tunggal (terbagi/divided/D). 

1. Batasan Ruas 

Berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia/PKJI (2014), definisi 

suatu ruas jalan sebagai berikut : 

a. Di antara dan tidak dipengaruhi oleh simpang bersinyal atau simpang tak 

bersinyal utama. 

b. Mempunyai karakteristik yang hampir sama sepanjang jalan. 

Titik dimana karakteristik jalan berubah berubah secara berarti menjadi 

batas segmen walaupun tidak ada simpang di dekatnya. Perubahan kecil dalam 

geometrik tidak perlu dipersoalkan (misalnya perbedaan lebar jalur lalu lintas 

kurang 0,5 m) terutama jika perubahan tersebut hanya sebagian. 

2. Karakteristik Jalan 

Karakteristik jalan yang akan mempengaruhi kapasitas dan kinerja jalan jika 

dibebani lalu lintas adalah sebagai berikut : 

a. Geometri 

1) Lebar jalur lalu lintas, kapasitas meningkat dengan bertambahnya lebar 

jalur lalu lintas. 
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2) Karakteristik bahu, kapasitas dan kecepatan pada arus tertentu, 

bertambah sedikit dengan bertambahnya lebar bahu. Kapasitas 

berkurang jika terdapat penghalang tetap dekat pada tepi jalur lalu lintas. 

3) Ada atau tidaknya median terbagi atau tidak terbagi, median yang 

direncanakan dengan baik meningkatkan kapasitas. Tetapi biasanya ada 

alasan lain mengapa median tidak diinginkan misalnya kekurangan 

lahan, biaya, atau jalan masuk ke prasarana samping jalan tersebut. 

4) Lengkung vertikal, hal ini mempunyai dua pengaruh, semakin 

berbukitnya jalan maka semakin lambat kendaraan bergerak di tanjakan, 

biasanya tidak diimbangi dengan turunan dan juga pundak bukit 

mempengaruhi jarak pandang pengemudi. Kedua pengaruh ini 

mengurangi kinerja serta kapasitas arus tertentu. 

5) Lengkung horizontal, jalan dengan banyak tikungan tajam memaksa 

kendaraan untuk bergerak lebih lambat daripada di jalan lurus, agar 

yakin bahwa ban mempertahankan gesekan yang aman dengan 

permukaan jalan. 

6) Jarak pandang, apabila jarak pandangnya panjang, menyalip akan lebih 

mudah dan kecepatan serta kapasitas lebih tinggi. Meskipun sebagian 

tergantung pada lengkung vertikal dan horizontal, jarak pandang juga 

bergantung pada ada atau tidaknya penghalang pandangan dari 

tumbuhan, pagar, bangunan dan lain-lain. 

b. Komposisi arus dan pemisahan arah 

1) Pemisahan arah lalu lintas, kapasitas adalah tertinggi pada jalan datar 

tak terbagi apabila pemisahan arah adalah 50 – 50 yaitu : apabila arus 

pada kedua arah adalah sama. 

2) Komposisi lalu lintas, mempengaruhi hubungan arus kecepatan jika arus 

dan kapasitas dinyatakan dalam kendaraan/jam, yaitu tergantung pada 

rasio sepeda motor dan kendaraan berat dalam arus. Jika arus dan 

kapasitas dinyatakan dalam satuan kendaraan ringan (skr), maka 

kecepatan kendaraan ringan dan kapasitas (skr/jam) tidak terpengaruh 

oleh komposisi lalu lintas. 
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c. Pengaturan lalu lintas 

Pengendalian kecepatan, pergerakan kendaraan berat, parker, dan 

sebagainya akan mempengaruhi kapasitas jalan. 

d. Aktivitas samping jalan (hambatan samping) 

Banyaknya kegiatan di samping jalan di Indonesia sering 

menimbulkan konflik, kadang kala berat, dengan arus lalu lintas. Hambatan 

samping yang telah terbukti sangat berpengaruh pada kapasitas dan kinerja 

jalan luar kota adalah : 

1) Pejalan kaki. 

2) Pemberhentian angkutan umum dan kendaraan lain. 

3) Kendaraan lambat (misal becak, kereta kuda). 

4) Kendaraan masuk dan keluar dari lahan di samping jalan. 

e. Perilaku pengemudi dan populasi kendaraan 

Perilaku pengemudi dan populasi kendaraan (umur, tenaga dari 

kondisi kendaraan dalam masing-masing kelas sebagaimana ternyata dari 

komposisi kendaraan) adalah berbeda untuk berbagai daerah di Indonesia. 

Kendaraan yang lebih tua dari suatu tipe tertentu atau perilaku pengemudi 

yang kurang gesit dapat menghasilkan kapasitas dan kinerja yang lebih 

rendah. 

f. Fungsi jalan dan guna lahan 

Kelas fungsional jalan (arteri, kolektor, dan lokal) dapat 

mempengaruhi kecepatan arus bebas, karena kelas fungsional cenderung 

mencerminkan jenis perjalanan yang terjadi di jalan. Ada hubungan yang 

kuat atara kelas fungsional dan administratif jalan (nasional, provinsi, dan 

kabupaten). Jika terdapat keraguan tentang kelas fungsional dari suatu jalan, 

maka kelas administratif dapat digunakan sebagai indikator. 

G. Prasarana Lalu Lintas 

1. Rambu lalu lintas  

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014, rambu 

lalu lintas merupakan bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, 

angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, 
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perintah, atau petunjuk agar pengguna jalan dapat memberikan kewaspadaan 

pada dirinya saat mengemudi. 

Rambu lalu lintas merupakan alat perlengkapan jalan dalam bentuk seperti 

segi empat dengan warna kuning, lingkaran warna merah dan persegi warna 

biru merupakan ciri dari rambu lalu lintas yang berisi lambang, huruf, angka, 

kalimat dan panduan diantaranya digunakan untuk memberikan peringatan, 

larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Dengan sekali melihat para 

pengemudi dapat mengetahui maksud dari rambu lalu lintas tersebut. 

Rambu lalu lintas memiliki 4 fungsi, yaitu : 

a. Rambu Peringatan, rambu yang digunakan untuk meningkatkan 

kewaspadaan akan  adanya suatu bahaya, dengan cara memberikan 

peringatan terlebih dahulu. Peringatan yang membutuhkan suatu 

kewaspadaan tersebut antara lain: 

1) Kondisi prasarana jalan. 

2) Kondisi alam. 

3) Kondisi cuaca. 

4) Kondisi lingkungan. 

5) Lokasi rawan kecelakaan. 

b. Rambu Larangan, rambu yang digunakan untuk memberikan informasi 

kepada pengemudi tentang peraturan tertentu dan apabila dilanggar 

dikenakan sanksi. Larangan tersebut antara lain : 

1) Larangan berjalan terus. 

2) Larangan masuk. 

3) Larangan parkir dan berhenti. 

4) Larangan pergerakan lalu lintas tertentu. 

5) Larangan membunyikan isyarat suara. 

6) Larangan dengan kata-kata. 

7) Batas akhir larangan. 

c. Rambu Perintah, rambu yang digunakan untuk memberikan isyarat perintah 

yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Perintah tersebut antara lain : 

1) Perintah mematuhi arah yang ditunjuk. 
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2) Perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk. 

3) Perintah memasuki bagian jalan tertentu. 

4) Perintah batas minimum kecepatan. 

5) Perintah penggunaan rantai ban. 

6) Perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus. 

7) Batas akhir perintah tertentu. 

8) Perintah dengan kata-kata.  

d. Rambu Petunjuk, rambu digunakan  untuk memandu pengguna jalan saat 

melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada 

pengguna jalan. Petunjuk tersebut antara lain : 

1) Petunjuk pendahulu jurusan. 

2) Petunjuk jurusan. 

3) Petunjuk batas wilayah. 

4) Petunjuk batas jalan tol. 

5) Petunjuk lokasi utilitas umum. 

6) Petunjuk lokasi fasilitas sosial. 

7) Petunjuk pengaturan lalu lintas. 

8) Petunjuk dengan kata-kata. 

9) Papan nama jalan. 

Selain itu, agar efektif rambu lalu lintas harus memenuhi persyaratan yang 

meliputi : 

1) Sesuai dengan tempat dan fungsinya. 

2) Menarik perhatian. 

3) Peringatan yang jelas dan sederhana. 

4) Menghormati pengguna jalan. 

Agar mudah dipahami oleh pengguna jalan baik itu pengemudi kendaraan 

atau angkutan umum dan pejalan kaki maka rambu lalu lintas harus sesuai 

dengan tempat dan fungsinya. Rambu lalu lintas yang berupa peringatan, 

larangan ,dan petunjuk masing-masing memiliki tujuan diantaranya 

memberikan keterangan bahwa dengan bentuk segi empat warna kuning dan 

garis hitam maksudnya memberitahu bahwa ada suatu bahaya, lingkaran merah 
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dengan garis hitam bertujuan memberikan larangan, dan persegi warna biru 

dengan anak panah putih merupakan petunjuk dalam berlalu lintas. 

Menurut Hobbs (1995), rambu lalu lintas mempunyai banyak manfaat 

bagi para pengguna jalan, yaitu : 

1) Mengatur kelancaraan lalu lintas bagi para pengguna jalan. 

2) Menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

3) Memberikan kemudahan bagi para pengguna jalan. 

2. Marka Jalan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

34 Tahun 2014, marka jalan merupakan sebuah garis dipermukaan jalan, 

meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis 

melintang, lambang serta marka lainnya yang berfungsi sebagai pengarah arus 

lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Garis marka jalan 

merupakan hal yang sangat vital pada jalan raya. Pengguna jalan seharusnya 

sudah memahami arti dari aturan-aturan yang berlaku berdasarkan garis 

tersebut. Selain digunakan untuk mengarahkan arus lalu lintas, marka jalan juga 

berfungsi untuk membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Berdasarkan 

fungsinya marka jalan dapat dikategorikan sebagai berikut : 

a. Marka membujur, merupakan garis yang sejajar dengan sumbu jalan. Marka 

ini dipergunakan untuk membatasi ruang parkir pada jalur lalu lintas. Marka 

membujur terdiri dari : 

1) Marka putus-putus. 

2) Marka utuh. 

3) Marka putus-putus menjelang Marka utuh. 

4) Marka putus-putus dan utuh menjelang markah dua utuh. 

5) Marka dilarang berganti lajur. Markah dua utuh. 

b. Marka melintang, merupakan garis yang tegak lurus terhadap sumbu jalan, 

misalnya pada zebra cross atau pada persimpangan. Marka melintang terdiri 

dari : 

1) Garis henti pada persimpangan jalan 2 arah. 

2) Garis henti pada persimpangan jalan 1 arah. 
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3) Garis henti pada persimpangan jalan 1 arah dengan 3 lajur. 

4) Garis henti pada penyebrangan orang (zebra cross). 

c. Marka serong, merupakan garis yang menyerong berfungsi untuk 

menyatakan suatu daerah pada permukaan jalan yang bukan merupakan 

jalur lintas kendaraan. 

d. Marka lambang, merupakan garis yang mengandung arti tertentu untuk 

memperingatkan, perintah, maupun larangan untuk melengkapi atau 

menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu lalu lintas. Contoh 

dari marka tersebut adalah marka zona selamat sekolah, panah, dan lain-

lain. 

3. Lampu Penerangan Jalan 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia Nomor 7391 Tahun 2008 

tentang Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan, Lampu 

Penerangan Jalan merupakan bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat 

diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian 

median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan dan lingkungan di sekitar 

jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan 

jalan di bawah tanah suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya, elemen 

optik, elemen elektrik dan struktur penopang serta pondasi tiang lampu. 

Penempatan lampu penerangan jalan harus direncanakan sedemikian rupa 

sehingga dapat memberikan :  

a. Kemerataan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan. 

b. Keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan. 

c. Pencahayaan yang lebih tinggi di area tikungan atau persimpangan, 

dibanding pada bagian jalan yang lurus. 

d. Arah dan petunjuk (guide) yang jelas bagi pengguna jalan dan pejalan 

kaki.  

Sistem penempatan lampu penerangan jalan yang disarankan seperti 

pada Tabel 2.3 berikut ini. 
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Tabel 2.3 Sistem Penempatan Lampu Penerangan Jalan 

Jenis jalan / jembatan Sistem penempatan lampu 

Jalan Arteri  Sistem menerus dan parsial.  

Jalan Kolektor  Sistem menerus dan parsial.  

Jalan Lokal  Sistem menerus dan parsial.  

Persimpangan, simpang susun  Sistem menerus.  

Jembatan  Sistem menerus.  

Terowongan  Sistem menerus bergradasi pada 

ujung-ujung terowongan.  

Sumber : Standar Nasional Indonesia Nomor 7391 Tahun 2008 tentang Spesifikasi Penerangan Jalan 

di Kawasan Perkotaan.  

4. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 

atau APILL, merupakan lampu yang dapat mengendalikan arus lalu lintas yang 

terpasang pada persimpangan jalan, tempat penyebrangan untuk pejalan kaki, 

dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini memberikan isyarat kapan 

kendaraan harus berhenti berjalan atau berjalan secara bergantian dari berbagai 

arah. Pergantian ini dimaksudkan agar tidak saling mengganggu antar arus lalu 

lintas yang terjadi. 

Penggunaan lampu lalu lintas pada persimpangan jalan dimaksudkan agar 

dapat mengatur mergerakan kendaraan pada masing-masing sisi agar kendaraan 

dapat bergerak secara bergantian, sehingga tidak saling mengganggu antar arus 

lalu lintas yang terbentuk, memberikan kesempatan pada pejalan kaki untuk 

menyebrang, kemudian yang paling terpenting untuk mengurangi tingkat 

kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan Karena perbedaan arus jalan. Untuk 

menandakan berhenti diberikan warna merah, hati-hati dengan warna kuning, 

kemudian warna hijau yang berarti dapat berjalan. 

H. Kerusakan Struktur Perkerasan 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 
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sedang melaju dengan kecepatan tinggi ketika melewati jalan tersebut sehingga 

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu kerusakan jalan juga dapat 

mempengaruhi perekonomian, jalan yang rusak menjadikan arus transportasi 

barang dan jasa menjadi terhambat dan biaya operasional kendaraan menjadi 

bertambah. 

Menurut Agah (1994), pada umumnya kerusakan jalan disebabkan oleh 

pengguna jalan, kesalahan perencana dan pelaksana, serta pemeliharaan jalan yang 

tidak memadai. Misalnya pada jalan kelas III yang tentunya akan rusak jika dilalui 

oleh kendaraan jenis truk besar dengan beban muatan yang melewati batas 

kemampuan jalan. Kemudian kesalahan perencana dan pelaksana, misalnya pada 

saat perbaikan tanah dasar tanah tersebut tidak diolah sebagaimana mestinya 

sehingga pada saat jalan selesai dibuat dan dilalui oleh kendaraan, jalan ini kan 

mengalami penurunan. Pemeliharaan jalan yang berkelanjutan tentunya akan 

menjaga kondisi fisik jalan dan akan selalu terkontrol sehingga dapat 

meminimalisir kerusakan.  

I. 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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J. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Nurkhotib (2010) melakukan penelitian di Jalan Wates KM 

1-2,9. Pada daerah rawan kecelakaan jalan tersebut ditemukan beberapa indikasi 

permasalahan seperti masih banyak bahu jalan digunakan untuk parkir kendaraan 

atau untuk jualan bensin, pamflet-pamflet warung yang mengganggu jarak 

pandang, bahu jalan tergenang air, dan saluran drainase yang rusak. 

Hasil penelitian Hastuti (2007) melakukan penelitian di jalan Yogyakarta-

Prambanan. Pada daerah rawan kecelakaan dijalan ini ditemukan beberapa 

penyebab kecelakaan seperti pada persimpangan rambu-rambu peringatan, masih 

banyak bahu jalan dan trotoar yang digunakan untuk parkir kendaraan atau untuk 

berjualan. 

Hasil penelitian Fauziah (2007) melakukan penelitian di jalan Magelang KM 

5-5,5. Pada daerah rawan kecelakaan dijalan ini disebabkan oleh beberapa hal yang 

belum sesuai dengan harapan pengguna jalan seperti lampu penerangan jalan yang 

tidak memadai, bahu jalan dan trotoar digunakan untuk parkir kendaraan atau untuk 

berjualan. 

Hasil penelitian Lusyana (2006) menunjukan bahwa daerah rawan kecelakaan 

pada jalan Tentara Pelajar, Yogyakarta adalah pada KM 5. Pada daerah rawan 

kecelakaan jalan tersebut infrastruktur dan bangunan pendukung jalan belum sesuai 

dengan peraturan seperti lampu penerangan jalan yang belum ada di beberapa ruas 

jalan, dan belum lengkapnya rambu lalu lintas seperti rambu larangan berhenti, 

menyiap, serta pengurangan kecepatan. 

Hasil penelitian Widyastuti (2006) menunjukan bahwa lokasi rawan 

kecelakaan pada jalan Yogyakarta-Parangtritis tersebut pada KM 21. Terjadinya 

kecelakaan disebabkan oleh geometrik jalan yang lurus, sehingga banyak 

pengendara yang melaju kendaraanya dengan kecepatan tinggi dan tidak berhati-

hati, serta belum lengkapnya sistem perambuan 

 


