
 
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  salah  penyebab  kematian  terbesar  di 

Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak 

ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha 

prefentif hingga perbaikan  lalu  lintas  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  

yang  terkait  hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Dalam meningkatkan 

keamanan lalu lintas di jalan terdapat 3 (tiga) bagian yang saling   

berhubungan   dengan   operasi   lalu   lintas,   yakni:   pengemudi, kendaraan, 

dan jalan raya. 

 

Berdasarkan data kecelakaan yang ada dari Direktorat Lalu Lintas POLDA 

Lampung pada tahun 2012, menunjukkan bahwa total kecelakaan di Kota 

Bandar Lampung adalah 302 kecelakaan dengan jumlah korban mencapai 502 

orang. Selain itu, Menurut publikasi Unit Laka Lantas Polresta Bandar 

Lampung tahun 2012. angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota 

Bandar Lampung pada lima tahun terakhir sejak tahun 2007-2012 ialah 

sebesar 2.805 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal mencapai 600 

jiwa, luka berat 840 jiwa, dan luka ringan 3.068 jiwa. Dengan adanya lokasi 
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rawan kecelakaan (Blackspot) di Kota Bandar  Lampung, akan berakibat 

membahayakan keselamatan  pengguna  jalan. Dibawah ini terdapat lokasi 

yang dinyatakan rawan kecelakaan oleh Direktorat Lalu Lintas POLDA 

Lampung, diantaranya adalah : 

1. Jl. Soekarno-Hatta 

2. Jl. Ir.Sutami 

3. Jl. Yos Sudarso (Dari simpang Jl. Teluk Ambon s/d Simpang Jl. Gatot 

Subroto) 

4. Jl. Gatot Subroto (Dari Polsek TBS s/d simpang Jl. Yos Sudarso) 

5. Jl. Yos Sudarso (Depan Bumi waras Bandar Lampung) 

6. Jl. Soekarno-Hatta Batu Serampok Panjang 

7. Jl. Soekarno-Hatta (depan Polda Tribrata) 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka studi daerah rawan kecelakaan diruas 

jalan tersebut perlu dilakukan, kemudian dicari pemecahannya untuk 

mengurangi jumlah dan tingkat kecelakaan yang ada. 

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung cukup tinggi. 

2. Inventarisasi kelengkapan kondisi dan geomerik jalan, prasarana, kondisi 

tata guna lahan di lokasi rawan kecelakaan dilakukan.  

3. Karakteristik kecelakaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. 
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C. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Obyek penelitian ini di batasi hanya pada beberapa lokasi rawan 

kecelakaan di Kota Bandar Lampung. 

2. Karakteristik lalu lintas yang ditinjau hanya geometrik jalan, kondisi jalan, 

lingkungan jalan, sistem pengaturan lalu lintas. Dengan menggunakan 

pedoman “Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota” Direktorat 

Jenderal Bina Marga. 

3. Pembuatan layout lokasi menggunakan program AutoCad 2008.   

4. Metode analisis dengan menggunakan program Microsoft Excel. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Inventarisasi kondisi eksisting lokasi rawan kecelakaan. 

2. Mengetahui karakteristik kecelakaan dan kondisi lalu lintas di lokasi 

rawan kecelakaan. 

3. Menentukan perbaikan dan penanganan di lokasi rawan kecelakaan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan rekomendasi perbaikan lokasi 

rawan kecelakaan pada pihak terkait untuk mengurangi kejadian kecelakaan. 


