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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang ada maka dapat diambil 

kesimpulan dari studi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Jogja-Solo  (Km. 17+300 – Km. 

49+800) Kabupaten Klaten sebagai berikut : 

1. Jenis kecelakaan yang terjadi meliputi : jenis kecelakaan depan-samping, 

samping-samping, belakang-samping, tabrak lari, tabrak beruntun. Jenis 

kecelakaan yang banyak terjadi adalah  jenis kecelakaan depan-samping dengan 

golongan kecelakaan sedang.  

2. Besarnya angka kecelakaan yang terjadi dari tahun 2015-2017 sebanyak 645 

Kejadian dimana terdiri dari 211 kejadian pada tahun 2015, 234 kejadian pada 

tahun 2016 dan 200 kejadian pada tahun 2017.  Jumlah Kejadian Kecelakaan dari 

tahun 2015-2017 sebanyak 645 dengan jumlah korban sebanyak 1148 korban dan 

melibatkan sebanyak 1168 kendaraan yang terlibat didalamnya. Kecelakaan pada  

tahun 2015-2017 melibatkan beberapa korban jiwa, antaranya sebanyak 154 

korban meninggal dunia, 9 korban luka berat dan 985 korban luka ringan.  

3. Daerah rawan kecelakaan (Black Site)  berdasarkan metode EAN dengan batasan 

metode BKA dan UCL pada jalan Jogja-Solo adalah Km. 17+300 - Km.18+800, 

Km. 18+800 - Km.20+300, Km. 20+300 - Km.21+800, Km. 21+800 - Km.23 

+300, Km. 24+800 - Km. 26+300, Km. 30+800 - Km.32+300, Km. 37+800 - 

Km.39 +300, Km. 39+300 - Km.40+800, Km. 40+800 - Km. 42+300, Km. 

43+800 - Km. 45+300, Km. 46+800 - Km. 48+300.  

4. Upaya penanganan daerah rawan kecelakaan (Black Site) pada jalan Jogja-Solo 

(Km.17+300 –Km.49+800) Kabupaten Klaten antara lain : 

a. Pemasangan  rambu-rambu keselamatan diisepenjang jalan pada daerah 

rawan kecelakaan 

b. Memberikan informasi tentang tata tertib berkendaraaan dan penegakan 

hukum dan sosialisai di jalan raya untuk menambah wawasan serta dengan 

harapan agar pengemudi lebih berhati-hati. 
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c. Rambu-rambu pengendalian kecepatan untuk para pengguna jalan 

d. Pengawasan kontrol secara berkala oleh pihak kepolisian untuk mengatur 

lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan temuan yang ada dalam studi kecelakaan lalu lintas pada 

jalan Jogja-Solo (Km. 17+300-Km.49+800) Kabupaten Klaten ini dapat disampaikan 

beberapa saran yaitu : 

1. Perlu adanya pengecekan secara berkala mengenai fasilitas jalan raya, seperti 

lampu penerangan jalan, traffic Light dan rambu-rambu lainnya. 

2. Perlu adanya pemasangan rambu peringatan berbahaya dan marka untuk 

meminimalkan jumlah kecelakaan di jalan Jogja-Solo yang sering terjadi 

Kecelakaan. 

3. Diperlukan juga dalam pemeliharaan bangunan struktur jalan 

4. Perlu adanya penyuluhan kepada pengendara agar tidak mengemudikan 

kendaraan dalam keadaan yang kurang sehat dan dalam pengaruh obat-obatan. 

5. Mengecek kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. 

6. Diperlukan fasilitas pejalan kaki maupun untuk menyebrang jalan terutama pada 

lingkungan sekolah dan ruko-ruko pembelajaan.  

7. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas mengingat kecelakaan lalu 

lintas dominan disebabkan ole faktor manusia.  


