
 
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

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, jalan, dan lingkungan 

sekitar. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang hampir terjadi di 

seluruh negara di dunia ini, yang memerlukan penanganan serius mengingat 

besarnya kerugian yang diakibatkannya. Apabila masalah kecelakaan di jalan 

raya tidak diperhatikan dengan baik, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan 

jumlah korban kecelakaan dari tahun ke tahun. 

Di dunia setidaknya terdapat 1,2 juta orang meninggal akibat kecelakaan lalu 

lintas dan 50 juta lainnya mengalami luka-luka. Setiap hari setidaknya ada 

3000 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut, 

85% nya terjadi di negara-negara dengan pendapatan rendah dan sedang. 

Di Indonesia sedikitnya kematian akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang 

tahun 2007 menelan korban mencapai jumlah 16.548 jiwa, dengan kata lain 

setiap hari ada minimal 45 orang yang tewas di jalan raya. 

Provinsi Lampung ialah provinsi yang terletak di ujung Pulau Sumatera dan 

menjadi pintu gerbang kendaraan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera 
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yang memiliki empat jalur lintas utama kendaraan yang akan menuju ke 

wilayah-wilayah lain di Sumatera. Dengan demikian Provinsi Lampung  

menjadi provinsi yang sangat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas terutama 

ibu kota provinsi yaitu Kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan data Unit Laka Lantas Polresta Kota Bandar Lampung, angka 

kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Bandar Lampung pada lima tahun 

terakhir sejak tahun 2007-2011 ialah sebesar 2796 kejadian kecelakaan 

dengan korban meninggal mencapai 399 jiwa, luka berat                                                                          

915 jiwa, dan luka ringan 3706 jiwa. (Polresta Kota Bandar Lampung, 2012) 

Tingginya jumlah kecelakaan itu sebabkan oleh faktor manusianya sendiri 

baik pengemudi kendaraan maupun pengguna jalan yang tidak berhati-hati 

dalam berlalu lintas, juga disebabkan oleh faktor kendaraan yang sudah tidak 

layak beroperasional, dan faktor cuaca. Kecelakaan lalu lintas juga 

berdampak pada peningkatan kemiskinan karna menimbulkan banyak biaya 

yang harus dikeluarkan baik biaya pada saat kecelakaan maupun untuk 

perawatan setelah kecelakaan terjadi, serta biaya hilangnya produktifitas 

akibat terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu semakin meningkatnya jumlah 

kecelakaan lalu lintas di suatu wilayah, maka akan semakin besar pula 

kerugian yang akan dialami dan akan berpengaruh terhadap keadaan ekonomi 

sosial wilayah tersebut. 

Dari permasalahan tersebut sangatlah penting untuk dikaji faktor-faktor 

penyebab kecelakaan, dan karakteristik kecelakaan ditinjau dari keadaan 

korban, serta besarnya kerugian ekonomi akibat terjadinya kecelakaan lalu 
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lintas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak 

terkait untuk melakukan tindakan yang mampu menekan angka kecelakaan 

lalu lintas di Kota Bandar Lampung. 

 

B. Perumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung.  

2. Bagaimana karakteristik kecelakaan dan karakteristik korban kecelakaan 

lalu lintas di Kota Bandar Lampung. 

3. Berapa besarnya kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas di Kota 

Bandar Lampung. 

 

C. Batasan Penelitian 

 

 

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Wilayah Studi  di Kota Bandar Lampung. 

2. Karakteristik kecelakaan yang ditinjau ialah faktor penyebab kecelakaan, 

posisi kecelakaan, jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu 

lintas.  

3. Karakteristik korban kecelakaan yang ditinjau ialah berdasarkan tingkat 

keparahan korban, umur korban, dan  pekerjaan korban. 

4. Perhitungan biaya kecelakaan berdasarkan besaran biaya korban 

kecelakaan lalu lintas (biaya perawatan korban dan biaya hilangnya 

produktivitaas) dan dihitung dengan menggunakan Metode The Gross 

Output (Human Capital). 
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D. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas di Bandar 

Lampung dengan faktor yang ditinjau berupa faktor manusia (pengendara 

dan pejalan kaki), kendaraan, dan keadaan jalan. 

2. Mengetahui karakteristik kecelakaan dan karakteristik korban kecelakaan 

lalu lintas di Kota Bandar Lampung. 

3. Menghitung besaran biaya korban kecelakaan lalu lintas pada tahun 2011 

di Bandar Lampung berdasarkan metode The Gross Output (Human 

Capital). 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi besarnya kerugian yang dialami korban akibat 

kecelakaan lalu lintas sehingga pengendara dapat berhati-hati dalam 

berkendaraan dan menjadi lebih peduli terhadap upaya pencegahan dan 

pengurangan kecelakaan lalu lintas. 

2. Memberikan informasi pada pihak yang terkait dalam rangka mengurangi 

jumlah kecelakaan dan korban kecelakaan lalu lintas di Bandar Lampung. 

3. Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya menekan terjadinya 

kecelakaan lalu lintas. 

 


