
I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya dan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan 

perekonomian nasional, serta aktivitas masyarakat pada saat ini, maka 

bertambah pula kebutuhan akan sarana angkutan. Sarana angkut tersebut 

berfungsi membawa atau mengangkut barang ataupun jasa dari suatu tempat 

ke tempat lainnya atau disebut juga transportasi. Untuk mengatasi 

permasalahan yang akan datang, pada aspek lalu lintas dan lingkungan 

dengan bertambahnya sarana transportasi maka diperlukan pembangunan atau

peningkatan prasarana transportasi secara baik. Di Propinsi Lampung, 

termasuk di Kabupaten Lampung selatan. Pembangunan atau peningkatan 

jalan perlu terus ditambah kembangkan dan diselaraskan dengan 

perkembangan sarana transportasi jalan raya terutama untuk mengatasi 

masalah kecelakaan di jalan raya.

Sedangkan pengertian kecelakaan lalu lintas ialah peristiwa yang terjadi pada 

suatu pergerakan lalu lintas akibat adanya kesalahan pada sistem pembentuk 

lalu lintas yang melibatkan manusia sebagai pengemudi kendaraan dan 

lingkungan sekitar. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang hampir 
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terjadi di seluruh negara di dunia ini, yang memerlukan penanganan serius 

mengingat besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.

Pola - pola pergerakan dari lalu lintas yang ada saat ini sering kali mengalami 

gangguan atau permasalahan. Hal ini dapat terjadi di antaranya timbul akibat 

aktivitas pasar dan juga sering terjadi kecelakaan yang terjadi akibat arus lalu

lintas yang padat. Dengan adanya kepadatan dan konflik-konflik tersebut 

maka akan mengurangi tingkat kenyamanan penggunaan jalan dan tingkat 

pelayanan jalan (level of service) terhadap pengguna jalan.

Berdasarkan data Unit Laka Lantas Sektor Kepolisian Wilayah Natar 

Lampung Selatan, angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kecamatan 

Natar pada tahun 2011 sampai tahun 2012 ialah sebesar 93 kejadian 

kecelakaan dengan korban meninggal mencapai 14 jiwa, luka baerat 49 jiwa, 

luka ringan 30 jiwa (Polsek Natar Lampung Selatan). Sedangkan menurut 

masyarakat sekitar sering terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut biasanya di 

timbulkan akibat kegiatan pasar seperti penyeberang jalan, kendaraan yang 

ingin parkir di pasar, bahkan kendaraan lambat seperti becak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

menimbulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan fly over Natar.  
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2. Akibat adanya kegiatan pasar dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan 

lalu lintas. Diantaranya penyeberang jalan, yang berpengaruh besar 

terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan fly over Natar.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas dan sesuai dengan tujuan penelitian maka 

diberi batasan-batasan masalah yang meliputi :

1. Lokasi studi di jalan fly over Natar Lampung Selatan.

2. Aktivitas kegiatan pasar (penyeberang jalan) diambil di depan Pasar 

Natar yang paling besar pengaruhnya terhadap kecelakaan lalu lintas.

3. Studi meliputi kecepatan penyeberang jalan dan kecepatan kendaraan

sesuai dengan metode MKJI 1997.

4. Kondisi inventarisasi jalan berdasarkan kenyataan di lapangan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui jenis kecelakaan lalu lintas di jalan fly over Natar.

2. Mengetahui pengaruh penyeberang jalan terhadap penyebab kecelakaan 

lalu lintas di jalan fly over Natar.

3. Mengetahui kecepatan kendaraan dan kecepatan penyeberang jalan 

terhadap pengaruh kecelakaan lalu lintas.
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan kepada instansi terkait dalam upaya penyusunan 

strategi pengelolaannya untuk kelancaran arus lalu lintas  di masa yang 

akan datang.

2. Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya menekan 

terjadinya kecelakaan lalu lintas.


