
 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

Dari hasil analisa terhadap karakteritik kecelakaan, korban kecelakaan serta 

biaya korban kecelakaan lalu lintas didapatlah simpulan sebagai berikut : 

1. Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2007-2011 mengalami penurunan, 

Jumlah kecelakaan selama lima tahun terakhir sebanyak 2796 kecelakaan 

dengan korban meninggal sebanyak 399 korban, luka berat 915 korban, 

dan luka ringan sebanyak 3706 korban. 

2. Faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas ialah kesalahan pada 

manusia, yang didominasi oleh pengendara yang tidak tertib berlalu lintas 

dengan persentase sebesar 79,4%. 

3. Jenis Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2007-2011 

didominasi oleh sepeda motor yaitu sebesar 70,9%, dengan jenis 

kecelakaan berupa kecelakaan depan-depan dengan persentase sebesar 

27,4% 

4. Karakteristik korban kecelakaan lalu lintas didominasi oleh korban yang 

berusia produktif yaitu 16-30 tahun dengan persentase sebesar 46,9%, dan 

korban yang berprofesi sebagai karyawan swasta yaitu dengan persentase 

sebesar 42% 
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5. Biaya total korban kecelakaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung pada 

tahun 2011 dengan menggunakan metode The Gross Output, untuk korban 

yang meninggal dunia ialah sebesar Rp. 48,2 Milyar, korban luka berat 

sebesar Rp. 1,5 Milyar, dan korban luka ringan sebesar Rp. 1,3 Milyar. 

6. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Gatot 

Subroto, dan Jalan Yos Sudarso disebabkan karena masih kurangnya 

infrastruktur jalan raya seperti median jalan, marka, rambu-rambu lalu 

lintas, penerangan jalan dan juga geometrik jalan yang kurang tepat. 

 

B. Saran 

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan mengurangi kerugian ekonomi 

akibat kecelakaan lalu lintas maka disarankan : 

1. Sepeda motor merupakan kendaraan yang banyak terlibat kecelakaan lalu 

lintas, direkomendasikan untuk membuat jalur khusus sepeda motor pada 

jalan baru. 

2. Melakukan sosialisasi dan pengarahan dalam berlalu lintas bagi 

pengendara sepeda motor. 

3. Melakukan pengetatan dalam memperoleh SIM terutama untuk 

pengendara sepeda motor yang berprofesi sebagai pelajar dan mahasiswa 

serta pengendara yang berusia 16-30 tahun. 

4. Menyarankan kepada dealer agar memberikan helm sebanyak dua buah 

kepada pengguna sepeda motor dan memberikan pengarahan bagaimana 

cara menggunakan helm dengan benar. 
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5. Perlunya dilakukan perbaikan desain geometrik jalan dan infrastruktur 

jalan berupa median, marka jalan, penerangan jalan khususnya didaerah 

rawan kecelakaan yaitu Jalan Yos Sudarso, dan  Jalan Gatot Subroto.  

6. Perlu dilakukan koordinasi antara instansi-instansi terkait seperti Dinas 

Pekerjaan Umum, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Jasa Marga, Jasa 

Raharja serta instansi lain untuk membicarakan perihal kecelakaan lalu 

lintas dan tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. 


