
BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
Perkembangan transportasi saat ini meningkat dengan pesatnya, 

peningkatan ini seiring dengan perkembangan jumlah penduduk serta semakin 

meningkatnya pemilikan kendaraan. Usaha untuk memfasilitasi kegiatan mobilitas 

penduduk yang berupa transportasi umumnya dan wilayah perkotaan khususnya 

terus menerus dilakukan, namun ternyata masih dirasakan belum adanya 

keseimbangan antara besarnya permintaan kebutuhan transportasi (transport 

demand) dan besarnya penawaran transportasi (transport supplay).  

Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang paling besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, dari 

berbagai prasarana transportasi yang ada, sektor transportasi darat yang paling 

besar menerima pengaruh adanya peningkatan taraf hidup. Laju penduduk dan 

meningkatnya jumlah pemilik kendaraan dari hari ke hari terus berkembang 

seiring dengan perkembangan zaman. 

Kondisi lalulintas di ruas jalan Purwodadi-Semarang pada saat ini sudah 

sangat padat oleh kendaraan, hal itu mendorong pengguna jalan untuk lebih hati-

hati agar tidak mengalami kecelakaan. 

Terjadinya suatu kecelakaan lalulintas tidak selalu ditimbulkan oleh satu 

faktor saja, tetapi dapat juga karena berbagai faktor. Faktor yang dapat 

menimbulkan terjadinya kecelakaan antara lain: 

1. Kelemahan atau gangguan pengemudi 

2. Kondisi kendaraan 

3. Kondisi jalan raya 

4. Faktor lingkungan 

Kondisi kecelakaan tersebut tentu sudah diketahui sejak lama dan sudah 

diusahakan upaya pencegahan dilakukan oleh beberapa instansi yang berwenang. 

Namun melihat kecenderungan peningkatan jumlah kejadian dan kerugian yang 

diakibatkan membuat kita semua harus mengkaji ulang persoalan kecelakaan itu 

dengan lebih teliti. 



Berdasarkan hal tersebut di atas penelitian tentang kecelakaan di ruas jalan 

Purwodadi–Semarang dilakukan sehingga diharapkan dapat berguna untuk 

merumuskan cara-cara pencegahan kecelakaan lalulintas sehingga dapat 

mengurangi jumlah maupun keparahan korban. 

Daerah jalan Purwodadi–Semarang adalah daerah padat kendaraan 

sehingga banyak sekali terjadi kecelakaan. Bertolak dari seringnya terjadi 

kecelakaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

Berdasarkan hal itu maka tugas akhir ini mengambil judul:” Analisa Kecelakaan 

Lalulintas Dan Strategi Penanganannya (Studi kasus ruas jalan Purwodadi-

Semarang km ±00.000-±10.000)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam studi ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik kecelakaan lalulintas yang terjadi di jalan raya 

Purwodadi-Semarang (km ± 00,000-±10,000). 

2. Pada lokasi mana saja yang sering terjadi kecelakan? 

3. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pada lokasi    

kecelakan? 

4. Upaya apa saja yang diambil untuk mencegah atau mengurangi terjadinya 

kecelakaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang akan dicapai dari penelitian tentang kecelakaan di ruas jalan 

Purwodadi-Semarang adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui karakteristik kecelakaan lalulintas yang terjadi di jalan raya 

Purwodadi-Semarang(km ± 00,000-±10,000) meliputi: 

a. Indeks keparahan 

b. Angka kecelakaan  

c. Jumlah korban kecelakaan  

d. Jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan  



e. Profesi pengemudi yang terlibat kecelakaan  

f. Usia pengemudi yang terlibat kecelakaan  

g. Kondisi pengemudi yang terlibat kecelakaan  

h. Tipe tabrakan kecelakaan  

i. Kondisi lingkungan kecelakaan  

j. Lokasi terjadinya kecelakaan    

2. Mengetahui lokasi mana saja yang sering terjadi kecelakan. 

3. Menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas 

berdasarkan data yang ada. 

4. Menentukan upaya pencegahan atau pengurangan terjadinya kecelakaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui daerah rawan kecelakaan sehingga dapat memberi informasi 

kepada semua pihak, meliputi Dinas Lalulintas Angkutan Jalan Raya,   

Kepolisian,Departemen Pekerjaan Umum dan masyarakat pengguna jalan. 

2. Memberikan alternatif pencegahan lalulintas di masa yang akan datang dan 

juga mengurangi jumlah kecelakaan dengan kerugian berupa benda dan 

nyawa.  

 

E. Batasan Masalah 

Ruang lingkup studi dalam tugas akhir ini dibatasi dalam beberapa 

pengertian dan persoalan sebagai berikut: 

1. Dalam Tugas Akhir tentang kecelakaan lalulintas di jalan raya ada tiga faktor 

yang berpengaruh, yaitu faktor manusia, kendaraan dan lingkungan. 

2. Lokasi yang diambil adalah sepanjang jalan raya Purwodadi-Semarang 

km±00,000-±10,000. 

3. Jangka waktu kecelakaan yang diambil dari tahun 2003-2005 

4. Kejadian kecelakaan yang dilihat dan dipakai adalah yang tercatat dalam data 

kepolisian.   

 



F. Keaslian Tugas Akhir 

Tugas akhir ini disusun selain berpedoman pada peraturan pemerintah 

yang berlaku,juga mengacu pada penelitian-penelitian yang telah ada. Namun dari 

penelitian-penelitian tersebut belum ada satupun yang mengangkat kasus 

kecelakaan yang terjadi di ruas jalan Purwodadi-Semarang km±00,000-±10,000. 

Sehingga penelitian ini layak disusun menjadi sebuah tugas akhir yang 

sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 


