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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan 

Lalu Lintas Jalan mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di 

jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan 

dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau 

kerugian harta benda. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cidera, 

ataupun kecacatan, tapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan 

sulit untuk diminimalisir dan cenderung meningkat seiring dengan 

bertambahnya panjang jalan dan banyaknya pergerakan kendaraan (Hobbs, 1995 

dalam Kartika, 2009). 

Pedoman perencanaan dan pengoperasian lalu lintas wilayah perkotaan di 

Indonesia yang mengacu pada Direktorat Bina Sistem Lalu lintas dan Angkutan 

Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyatakan, faktor-faktor 

penyebab kecelakaan biasanya identik dengan unsur-unsur sistem transportasi, 

yaitu pemakai jalan (pengemudi dan pejalan kaki), kendaraan, jalan, serta 

lingkungan, ataupun kombinasi dari dua unsur atau lebih. Faktor utama 

terjadinya kecelakaan di Kabupaten Purworejo adalah faktor manusia dan jalan. 

Faktor jalan berkaitan dengan pelayanan jalan yang kurang optimal. Berita yang 

bersumber dari koranjuri.com menyebutkan bahwa pelayanan jalan di 

Kabupaten Purworejo masih cenderung buruk, yaitu sekitar 30% kondisi 

jalannya mengalami kerusakan. Kondisi jalan berlubang dengan penanganan 

perbaikan jalan masih tidak seimbang sebab hasil perbaikan jalan tidak bertahan 

lama sehingga pengguna jalan lebih sering menikmati kondisi jalan yang 

berlubang dibandingkan dengan jalan normal sesudah perbaikan jalan dilakukan.  
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Kejadian kecelakaan lalu lintas sebagian besar terjadi di daerah perkotaan 

(Malkhamah, 1994). Oleh karena itu, wilayah kajian yang diambil dalam 

melakukan penelitian ini adalah Koridor Perkotaan Kecamatan Kutoarjo di 

Kabupaten Purworejo. Wilayah Perkotaan Kutoarjo merupakan salah satu 

simpul kemacetan di Kabupaten Purworejo dan menjadi perhatian Satlantas 

Polres Purworejo (lintaskebumen.com, 2015). Kepala Satuan Lalu Lintas Polres 

Purworejo (2015), AKP Aditya Mulya Ramadhani mengatakan, di Kota 

Kutoarjo terdapat enam titik simpul kemacetan. Wilayah perkotaan di 

Kecamatan Kutoarjo juga dilalui oleh jalan nasional sebagai jalan utama yang 

dilewati oleh banyak kendaraan berat. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah 

ini memiliki potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang lebih sering 

dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Pernyataan ini juga didukung oleh 

banyaknya pemberitaan mengenai kecelakaan lalu lintas di Kabupaten 

Purworejo yang sebagian besar melibatkan kendaraan besar, seperti bus dan 

truk. Berikut adalah gambar contoh pemberitaan mengenai kecelakaan lalu lintas 

Gambar 2. Contoh Berita Kecelakan Lalu 

Lintas di Kabupaten Purworejo (1). Sumber: 

https://news.detik.com. Tanggal Terbit: 12 

September 2017. 

Gambar 1. Contoh Berita Kecelakan Lalu 

Lintas di Kabupaten Purworejo (2). Sumber: 

https://news.detik.com. Tanggal Terbit: 18 

September 2018. 

https://news.detik.com/
https://news.detik.com/
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di Kabupaten Purworejo yang melibatkan kendaraan besar: 

 

Kecamatan Kutoarjo dipilih sebagai wilayah penelitian karena kecamatan 

ini termasuk salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo dengan 

jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan 

data kejadian kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Purworejo pada tahun 2015-

2018 yang telah diperoleh dari Polantas Polres Purworejo. Berikut adalah data 

tabular kejadian kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Purworejo tahun 2015-

2018: 

Tabel 1. Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kab. Purworejo Tahun 2015 – 2018  

 

∑ Laka 
2015 2016 2017 2018 ∑  

Kecamatan   

Bagelen 30 27 16 24 97 

Bayan 29 30 32 29 120 

Banyuurip 44 50 46 42 182 

Bener 32 24 33 27 116 

Bruno 7 7 3 4 21 

Butuh 26 33 21 33 113 

Gebang 15 25 17 22 79 

Grabag 25 25 39 27 116 

Kaligesing 5 1 5 3 14 

Kemiri 21 14 18 16 69 

Kutoarjo 42 48 40 61 191 

Loano 34 35 33 27 129 

Ngombol 5 19 14 22 60 

Pituruh 13 8 13 10 44 

Purwodadi 42 36 41 34 153 

Purworejo 91 70 64 75 300 

∑ 461 452 435 456 1804 

Sumber: Polantas Polres Purworejo (2018) 
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Apabila data tabular tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik kejadian 

kecelakan untuk setiap kecamatan, maka akan tampak seperti berikut: 

 

Gambar 3. Grafik Total Kejadian Kecelakaan Tahun 2015-2018 Tiap Kecamatan di 

Kabupaten Purworejo 

Data kejadian kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Purworejo pada tahun 

2015-2018 tersebut menunjukkan bahwa kecamatan di Kabupaten Purworejo 

yang jumlah kejadian kecelakaannya paling tinggi adalah Kecamatan Purworejo, 

sedangkan untuk Kecamatan Kutoarjo berada di posisi kedua. Kecamatan 

Purworejo tidak dipilih sebagai wilayah penelitian karena fokus penelitian ini 

adalah wilayah perkotaan yang diasumsikan sebagai wilayah dengan kepadatan 

lalu lintas tinggi terutama pada jalan nasional yang berperan sebagai jalan 

utama, sehingga memiliki potensi kecelakaan yang cukup besar serta memiliki 

berbagai permasalahan lalu lintas yang mempengaruhi waktu tempuh untuk 

evakuasi korban kecelakaan lalu lintas. Wilayah koridor perkotaan di Kecamatan 

Purworejo yang dilalui oleh jalan nasional hanya mencakup daerah bagian 

selatan dengan panjang ruas jalan lebih pendek dibandingkan dengan jalan 

nasional yang melewati koridor perkotaan di Kecamatan Kutoarjo. Jalan 

nasional pada wilayah koridor perkotaan di Kecamatan Purworejo hanya 

melewati dua desa dari total 14 desa yang ada di koridor perkotaan tersebut, 

yaitu Desa Pangenrejo dan Pangen Juru Tengah. Sedangkan jalan nasional pada 

wilayah koridor perkotaan di Kecamatan Kutoarjo melewati seluruh desa yang 

ada dalam koridor perkotaan tersebut, yaitu Desa Bandung, Kutoarjo, Kateban, 

Semawung Daleman, Semawung Kembaran, dan Bayem. Oleh karena itu, maka 
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wilayah penelitian yang dipilih adalah koridor perkotaan pada Kecamatan 

Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. 

Sistem mobilisasi evakuasi korban kecelakaan lalu lintas yang akan 

dilakukan adalah dengan menentukan lokasi Unit Gawat Darurat (UGD) terdekat 

dengan rute yang paling efektif berdasarkan waktu tempuh tercepat untuk 

mencapainya. Waktu tempuh perjalanan adalah waktu total perjalanan yang 

dibutuhkan, termasuk berhenti dan tundaan, dari suatu tempat menuju tempat 

lain melalui rute tertentu (Tamin, 2000). Sebagai ilustrasi, terdapat dua rute yang 

dapat dilalui untuk mencapai lokasi X. Rute pertama memiliki jarak tempuh 

1200 meter tetapi di dalam rute tersebut terdapat ruas jalan yang sering 

mengalami kemacetan sehingga membutuhkan waktu tempuh selama 60 menit. 

Rute kedua memiliki jarak 2000 meter tetapi bebas dari kemacetan sehingga 

mampu ditempuh dalam 45 menit. Informasi waktu tempuh pada kedua rute 

menunjukkan bahwa rute kedua adalah rute efektif. Rekomendasi fasilitas 

kesehatan penyedia UGD yang mampu memberikan pertolongan pertama dan 

estimasi waktu tempuh dalam proses evakuasi korban kecelakaan sangat penting 

karena dapat menentukan hidup/matinya seseorang. Apabila tidak 

diperhitungkan, maka nyawa dapat melayang. Sebagai contoh, yaitu kasus 

longsornya Bandara Soekarno Hatta pada 6 Februari 2018. Dilansir dari 

Liputan6.com, terdapat dua orang korban dalam musibah tersebut. Salah satu 

korban selamat, sedangkan satu korban lainnya meninggal dunia akibat 

keterbatasan alat medis di rujukan fasilitas kesehatan pertama, sehingga korban 

dipindahkan lagi ke fasilitas kesehatan lain yang memiliki alat medis lebih 

mumpuni. Padahal korban meninggal tersebut berhasil dievakuasi dari lokasi 

kejadian lebih dulu dibandingkan korban lainnya yang selamat. Kejadian 

tersebut membuktikan akan pentingnya rekomendasi fasilitas kesehatan yang 

dijadikan sebagai rujukan untuk memberikan pertolongan pertama bagi korban 

kecelakaan serta betapa pentingnya waktu untuk menyelamatkan nyawa 

seseorang. 

Proses analisis untuk menentukan rekomendasi fasilitas kesehatan dan 

keefektivitasan rute evakuasi korban kecelakaan pada penelitian ini dilakukan 
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melalui network analyst dengan metode Closest Facility pada aplikasi 

Geographic Information Sistem (GIS). Impedance dalam penelitian ini adalah 

waktu, event berupa kejadian kecelakaan, sedangkan stop berupa fasilitas 

kesehatan (UGD). Hasil pencarian rute evakuasi menuju lokasi UGD dapat 

digunakan sebagai pendukung proses mitigasi. Mitigasi adalah istilah yang 

digunakan untuk menunjukkan semua tindakan yang dapat mengurangi dampak 

dari satu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan 

dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang (Coburn et al, 1994). 

Bentuk mitigasi yang dimaksud dalam penelitian ini direpresentasikan dalam 

penyajian informasi mengenai rute efektif dari lokasi kecelakaan lalu lintas 

menuju UGD. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk peta sehingga dapat 

dengan mudah dipahami oleh pembacanya serta dilakukan berbagai macam 

analisis dan diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan untuk memecahkan 

masalah terkait tema penelitian yang sejenis. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana hasil permodelan rute evakuasi korban kecelakaan lalu 

lintas menuju ke lokasi UGD menggunakan network analyst? 

2. Bagaimana perbandingan waktu tempuh dari rute hasil network analyst, 

waktu tempuh di google maps, dan waktu tempuh sesungguhnya di 

lapangan? 

3. Mengapa terjadi perbedaan antara waktu tempuh dari rute hasil network 

analyst, waktu tempuh di google maps, dan waktu tempuh 

sesungguhnya di lapangan? 

4. Bagaimana efektivitas rute dalam evakuasi korban kecelakaan lalu 

lintas menuju ke lokasi UGD yang telah dibuat melalui network 

analyst? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Mengetahui model rute evakuasi korban kecelakaan lalu lintas menuju 

ke lokasi UGD menggunakan network analyst. 

2. Mengetahui perbandingan waktu tempuh dari rute hasil network 

analyst, waktu tempuh di google maps, dan waktu tempuh 

sesungguhnya di lapangan. 

3. Menganalisis perbedaan antara waktu tempuh dari rute hasil network 

analyst, waktu tempuh di google maps, dan waktu tempuh 

sesungguhnya di lapangan. 

4. Menganalisis efektivitas rute dalam evakuasi korban kecelakaan lalu 

lintas menuju ke lokasi UGD yang dapat dibuat melalui network 

analyst. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Memberikan informasi berupa rekomendasi fasilitas kesehatan yang 

dituju dari setiap ruas jalan yang ada dalam area penelitian dan rute 

optimal untuk evakuasi penanganan korban kecelakaan lalu lintas 

menuju UGD sehingga dapat mengurangi jumlah kematian akibat 

kecelakaan. 

2. Mendukung proses pengambilan keputusan tentang rujukan lokasi UGD 

yang ada di daerah kajian penelitian berdasarkan waktu tempuh 

perjalanan tercepat untuk kasus-kasus yang relevan dengan tema 

penelitian ini. 
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

1.5.1.1. Efektivitas 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata 

efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa 

hasil. Hidayat (1986) menyatakan bahwa pengertian efektivitas adalah 

suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, 

dan waktu) telah tercapai, dimana semakin besar presentase target yang 

dicapai dalam waktu singkat, maka akan semakin tinggi pula 

efektivitasnya. Secara umum, pengertian efektifitas adalah kondisi 

dengan usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang 

diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa 

memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan. Istilah efektif 

banyak dikaitkan dengan efisien, namun antara keduanya memiliki 

perbedaan. Efisien adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan 

penggunaan sumber daya yang minimal namun hasil maksimal, dimana 

sumber daya yang dimaksud bukan hanya waktu, akan tetapi juga 

tenaga dan biaya. Perbedaan efektif dan efisien secara garis besar, yaitu 

efektif merupakan cara mencapai tujuan dengan waktu paling cepat, 

sedangkan efisien merupakan cara mencapai tujuan dengan cara terbaik. 

Contoh efektivitas, yaitu seorang customer service diharapkan 

dapat melayani 10 pelanggan setiap harinya, namun ia dapat melayani 

12 pelanggan dalam satu hari. Pada kenyataannya, karyawan tersebut 

dianggap memiliki efektivitas yang baik. Target pengukuran yang 

digunakan pada penelitian ini adalah waktu, sehingga semakin singkat 

waktu yang dibutuhkan oleh suatu rute untuk evakuasi korban dari 

lokasi kecelakaan lalu lintas menuju lokasi fasilitas kesehatan yang 

menyediakan UGD, maka rute tersebut akan semakin efektif. Rute-rute 

efektif dengan waktu perjalanan tersingkat itulah yang nantinya akan 

dipilih dan direkomendasikan oleh network analyst pada ArcGIS. 
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1.5.1.2. Kecelakaan Lalu Lintas 

Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)) 

menjelaskan definisi kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di 

Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan 

dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban 

manusia dan/atau kerugian harta benda. F.D. Hobbs, 1995 yang dikutip 

Kartika, 2009 mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan 

kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan 

tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. 

Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring 

pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. 

Berdasarkan beberapa definisi kecelakaan lalu lintas tersebut, dapat 

disimpulkan pengertian kecelakaan lalu lintas secara umum, yaitu suatu 

peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan 

yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya 

melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 

menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian 

harta benda pada pemiliknya (korban). 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu 

lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 

a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang 

mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. 

b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang 

mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau 

barang. 

c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang 

mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang 

Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas 

dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi tiga, yaitu: 

a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan 

meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka 

waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut. 

b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya 

menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam 

jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu 

kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan 

hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat 

sembuh atau pulih untuk selama-lamanya. 

c. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka dan 

tidak memerlukan rawat inap/harus dirawat inap di rumah sakit dari 

30 hari. 

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat 

unsur, yakni: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Menurut 

Warpani (2002) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat, besarnya persentase masing-masing faktor penyebab kecelakaan 

lalu lintas di Indonesia yaitu faktor manusia sebesar 93,52%, faktor 

kendaraan sebesar 2,76%, faktor jalan 3,23%, dan faktor lingkungan 

sebesar 0,49%.  

Lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas pada umumnya bersifat tidak 

tetap dan berpindah-pindah. Hal tersebut karena kejadian kecelakaan 

tidak dapat diprediksi kapan dan dimana akan terjadi. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini, lokasi kecelakaan lalu lintas yang dimaksud adalah 

lokasi yang rawan/sering terjadi kecelakaan menurut data dari Polantas 

Purworejo yang telah diolah melalui software ArcGIS menggunakan 

tools ‘Kernel Density’ untuk mengetahui spot-spot titik mana saja yang 

memiliki catatan kejadian kecelakaan lalu lintas paling sering, sehingga 
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titik lokasi kecelakaan pada penelitian ini dapat ditentukan dan bersifat 

tetap. 

 

1.5.1.3. Unit Gawat Darurat/Instalasi Gawat Darurat 

Intalasi Gawat Daurat (IGD) rumah sakit adalah salah satu bagian 

di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang 

menderita sakit dan cedera, yang dapat mengancam kelangsungan 

hidupnya. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan 

mengenai Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit yang 

tertuang dalam Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009 untuk 

mengatur standarisasi pelayanan gawat darurat di rumah sakit. Guna 

meningkatkan kualitas IGD di Indonesia perlu komitmen Pemerintah 

Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dengan ikut memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam penanganan 

kegawatdaruratan dan life saving tidak ditarik uang muka dan 

penanganan gawat darurat harus dilakukan 5 (lima) menit setelah pasien 

sampai di IGD. IGD dilengkapi dokter dengan berbagai spesialisasi. 

Pelayanan IGD pada umumnya dilakukan selama 24 jam dan dalam 

melaksanakan tugas pergantian dokter umum yang sedang jaga 

dilakukan dua kali dalam satu hari. 

Ketika tiba di IGD, pasien biasanya menjalani pemilahan terlebih 

dahulu(anamnesis) untuk menentukan sifat keparahan penyakitnya. 

Penderita yang terkena penyakit serius biasanya lebih sering mendapat 

visitasi yang sering oleh dokter daripada mereka dengan penyakit yang 

tidak terlalu parah. Setelah penaksiran dan penanganan awal, pasien 

dapat dirujuk ke rumah sakit untuk distabilkan atau dapat dipindahkan 

ke rumah sakit lain karena berbagai alasan serta dapat diperbolehkan 

meninggalkan IGD jika dirasa memerlukan perawatan yang lebih lanjut. 

Beberapa IGD yang menyediakan pelayanan 24 jam ambulans 

Gawat Darurat memiliki peran: 
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a. Untuk transportasi dengan perawat ambulans sebagai 

pendamping. 

b. Sebagai Medivac (Medical Evacuation), yaitu transportasi pasien 

dengan Tim Medivac (dokter dan perawat) sebagai pendamping. 

c. Ambulans stand by. 

Selain itu, beberapa IGD memiliki fasilitas gawat darurat yang 

meliputi ruang tunggu, ventilasi mekanik, defibrillator, bedside 

monitor, pulse oxymeter, monitor tekanan darah, elektrokardiografi 

(EKG), dan peralatan resusitasi. Menurut Rahadianto (2005), wilayah 

jangkauan terjauh yang dapat mencapai IGD adalah wilayah yang 

memiliki waktu tempuh menuju IGD maksimal 8 menit. UGD/IGD 

pada penelitian ini terdapat pada 2 jenis fasilitas kesehatan yang 

berbeda. Kedua jenis fasilitas kesehatan tersebut meliputi Rumah Sakit 

dan Puskesmas. 

 

1.5.1.4. Network Analyst dalam SIG (Sistem Informasi Geografis) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem informasi yang 

berdasar pada data keruangan dan merepresentasikan obyek di bumi. 

Teknologi informasi dalam SIG merupakan perangkat yang membantu 

untuk melakukan penyimpanan data, pemrosesan data, analisis data, 

pengelola data, dan penyajian informasi. SIG merupakan sistem yang 

terkomputerisasi yang menolong dalam me-maintain data tentang 

lingkungan dalam bidang geografis (De Bay, 2002). Gistut dalam 

Prahasta (2009) menjelaskan bahwa sistem informasi geografi yang 

lengkap akan mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, 

yaitu spasial, perangkat lunak, dan struktur organisasi. 

Data dalam SIG terdiri atas dua komponen yaitu data spasial yang 

berhubungan dengan geometri bentuk keruangan dan data attribute yang 

memberikan informasi tentang bentuk keruangannya (Chang, 2002). 

Data spasial adalah data yang bereferensi geografis atas representasi 

obyek di bumi. Data spasial memiliki dua jenis tipe yaitu: 
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a. Model data vektor. Data ini adalah data yang dapat menampilkan, 

menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan 

titik-titik, garis atau kirva dan polygon beserta atribut-atributnya 

(Prahasta, 2001). 

b. Model data raster. Dalam data ini, obyek di permukaan bumi 

disajikan sebagai elemen matriks atau sel-sel grid yang homogen. 

Model data Raster dapat menampilkan, menempatkan, dan 

menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau 

piksel-piksel yang membentuk grid (Prahasta, 2001). Tingkat 

ketelitian model data raster sangat bergantung pada resolusi atau 

ukuran pikselnya terhadap obyek di permukaan bumi. 

Salah satu software dalam SIG adalah software ArcGIS. ArcGIS 

merupakan suatu software yang dikembangkan oleh ESRI (Environment 

Science & Research Institute) yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi 

dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS dekstop, 

server, dan GIS berbasis WEB. Software ini mulai dirilis oleh ESRI 

pada tahun 2000. Produk utama dari ArcGIS adalah ArcGIS dekstop, 

dimana ArcGIS dekstop merupakan software GIS profesional yang 

komperhensif. ArcGIS Desktop memiliki lima tingkat lisensi, yaitu: 

a. ArcView, yang memungkinkan pengguna menampilkan data 

spasial, membuat peta berlapis, serta melakukan analisis spasial 

dasar; 

b. ArcMap adalah aplikasi utama untuk kebanyakan proses GIS dan 

pemetaan dengan komputer. ArcMap memiliki kemampuan utama 

untuk visualisasi, membangun database spasial yang baru, memilih 

(query), editing, menciptakan desain-desain peta, analisis dan 

pembuatan tampilan akhir dalam laporan-laporan kegiatan. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh ArcMap diantaranya yaitu 

penjelajahan data (exploring), analisa sig (analyzing), presenting 

result, customizing data dan programming; 
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c. ArcEditor, memiliki kemampuan sebagaimana ArcView dengan 

tambahan peralatan untuk memanipulasi berkas shapefile dan 

geodatabase; 

d. ArcInfo, memiliki kemampuan sebagaimana ArcEditor dengan 

tambahan fungsi manipulasi data, penyuntingan, dan analisis; 

e. ArcCatalog, tool untuk menjelajah (browsing), mengatur 

(organizing), membagi (distribution) mendokumentasikan data 

spasial maupun metadata dan menyimpan (documentation) data – 

data SIG. ArcCatalog membantu dalam proses eksplorasi dan 

pengelolaan data spasial.  

Pemodelan suatu jaringan dalam ArcGIS dapat dilakukan melalui 

Network Analyst. ArcGIS Network Analyst merupakan salah satu 

extention yang disediakan pada software ArcGIS yang memiliki 

kemampuan untuk melakukan analisa jaringan, dimana dalam 

melakukan analisa jaringan Network Analyst akan menemukan jalur 

yang paling kecil impedansinya. ESRI (2012) mendefinisikan jaringan 

sebagai sebuah sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling 

terkoneksi, sebagaimana jalan yang saling terhubung pada 

persimpangan jalan, yang merepresentasikan rute-rute yang mungkin 

dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Jaringan sudah banyak diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah pesawat terbang 

melalui rute yang telah ditentukan, air yang mengalir melalui jaringan 

pipa PDAM, serta minyak dalam jaringan pipa minyak. 

ArcGIS mengelompokkan jaringan dalam dua 

kategori: Geometric Network dan Network Datasets. Geometric 

Network merupakan jaringan dengan satu arah yang hanya 

memungkinkan perjalanan dalam satu arah. Sedangkan network 

datasets merupakan jaringan yang memungkinkan rute dua arah seperti 

jaringan transportasi, misalnya jalan, rel kereta api dan jalur pejalan 

kaki memungkinkan untuk berjalan dua arah. Agen dari jaringan, 
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seperti seorang supir, secara umum bebas untuk memutuskan arah serta 

tujuan perjalanan. 

ESRI (2012) mengelompokkan cara analisis Network Analyst 

menjadi lima jenis, yaitu: 

a.  Route 

Ekstensi ini digunakan untuk menemukan rute terbaik untuk 

bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lain. Rute terbaik dapat 

memiliki beragam arti. Rute terbaik dapat berarti terdekat, tercepat 

atau terindah tergantung pada impedansi yang dipakai. Bila 

impedansi yang dipakai adalah waktu, maka rute terbaik adalah 

rute yang tercepat. 

b. Closest Facility 

Closest facility merupakan ekstensi yang digunakan untuk 

menemukan fasilitas mana yang paling dekat, seperti rumah sakit 

yang terdekat dari sekian banyak rumah sakit, sekolah mana yang 

terdekat dengan rumah dan lain-lain. Setelah menemukan fasilitas 

terdekat, maka ekstensi ini juga dapat menampilkan rute yang 

terbaik untuk menuju fasilitas tersebut. 

c. Service Areas 

Service areas digunakan untuk menemukan area yang dapat diakses 

dari suatu titik yang ada pada suatu jaringan. Sebagai 

contoh, service area 10 menit dari suatu fasilitas akan 

menunjukkan seluruh jalan yang dapat mencapai fasilitas tersebut 

dalam waktu 10 menit. 

d. OD cost matrix 

OD (Origin-Destination) cost matrix adalah suatu tabel yang berisi 

impedansi jaringan dari berbagai titik asal ke berbagai titik tujuan. 

Sebagai tambahan, ekstensi ini dapat membuat peringkat setiap 

tujuan yang terhubung dengan berbagai titik asal berdasarkan 

impedansi minimum yang diperlukan untuk berjalan dari titik asal 

tersebut ke berbagai tujuan. 
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e. Vehicle routing problem 

Tool ini berfungsi untuk menyediakan pelayanan level tinggi 

terhadap pelanggan dengan memperhatikan waktu operasi secara 

keseluruhan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap rute 

sekecil mungkin. Konstrain dari tool ini adalah menyelesaikan sutu 

rute dengan sumber daya yang tersedia dan batas waktu yang 

dipengaruhi oleh shift bekerja supir, kecepatan mengemudi dan 

komitmen dari para pelanggan. 

Cara analisis yang digunakan dalam menentukan rute optimal 

untuk evakuasi korban kecelakaan lalu lintas menuju ke UGD adalah 

Closest Facility. Penentuan rute terbaik oleh software ArcGIS 

melalui Network Analyst dilakukan dengan menggunakan sebuah 

algoritma yang dikembangkan oleh Edgar Dijkstra. Algoritma Dijkstra 

digunakan untuk melakukan kalkulasi jalur terpendek dari titik awal ke 

semua titik lainnya. Gambar 2 merupakan contoh dari Algoritma 

Dijkstra. Jarak terpendek dari titik 0 ke semua titik lain ditunjukkan 

melalui garis yang berwarna merah. Angka di atas garis panah tersebut 

menunjukkan biaya atau cost dari setiap jalur. 

 
Gambar 4. Algoritma Djikstra. Sumber: (Google Indonesia) 

 

Beberapa elemen yang digunakan dalam Network Analyst 

menurut Demers (1997), antara lain: 

a. Impedance, merupakan atribut hambatan atau faktor pemberat 

dalam suatu network. Contohnya: jarak, waktu. Impedance dalam 

penelitian ini adalah waktu. 
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b. Cost, merupakan biaya dalam arti yang luas mirip dengan 

impedance (keduanya sering dipersamakan). Contohnya: jarak, 

waktu tempuh, tenaga yang dikeluarkan, bahkan rupiah yang 

dikeluarkan. 

c. Stop, merupakan titik pemberhentian atau tempat dimana pejalan 

dimulai, dilalui, dan diakhiri. Contohnya:  rumah sakit, sekolah. 

Stop pada penelitian ini adalah rumah sakit (UGD). 

d. Event, merupakan jangkauan fasilitas, lokasi aktual atau stop yang 

berupa kejadian. Contoh: lokasi kecelakaan. 

e. Resource, merupakan obyek yang bergerak pada network. Contoh: 

ambulans, mobil, dsb. 

f. Rule, merupakan aturan mengenai bagaimana obyek bergerak 

melalui network. 

g. Link, merupakan segmen-segmen garis (arc). Contohnya: jalan, 

sungai. 

h. Junction, merupakan persimpangan dimana dua atau lebih segmen 

bertemu dan biasanya ditandai dengan node. 

i. Barrier adalah lokasi yang tidak bisa di lalui pergerakan pada 

sistem jaringan. Contoh: suatu ruas jalan ditandai dengan barrier 

karena tidak dapat dilewati sebab pada jalan tersebut sedang ada 

perbaikan jalan. 

Dari penjelasan mengenai elemen-elemen pada Network Analyst di atas, 

pada penelitian ini yang digunakan sebagai impedance adalah waktu, yang 

digunakan sebagai stop adalah lokasi UGD yang merupakan titik yang 

akan dituju, sedangkan yang digunakan sebagai events adalah lokasi 

kejadian kecelakaan lalu lintas yang merupakan titik pemberangkatan, 

kemudian untuk links pada penelitian ini adalah jaringan jalan. Oleh 

karena itu, rute yang nantinya akan menjadi rute efektif dalam penelitian 

ini adalah rute yang melewati jalan dalam waktu tempuh yang paling 

singkat. 
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1.5.1.5. Penginderaan Jauh untuk Interpretasi Citra 

Penginderaan Jauh (Remote Sensing) merupakan pengkajian atas 

informasi mengenai daratan dan permukaan air yang ada di bumi 

dengan menggunakan citra yang diperoleh dari sudut pandang atas 

(overhead perspective), menggunakan radiasi elektromagnetik dalam 

satu/beberapa bagian dari spektrum elektromagnetik yang dipantulkan 

atau dipancarkan dari permukaan bumi (Campbell, 2011). Lilesand et 

al. (2004) mendefinisikan penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk 

memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena di 

permukaan bumi melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat 

atau tanpa kontak langsung dengan objek, atau fenomena yang dikaji. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

penginderaan jauh adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh 

data tentang permukaan bumi dengan menggunakan media berupa 

satelit, pesawat terbang, maupun pesawat tanpa awak (drone). 

 

  

Gambar 5. (1) Hasil pemotretan Sensor Pleiades-1A, (2) Hasil Pemotretan Sensor 

Pleiades-1B. Sumber: (Google Indonesia) 

 

Jenis data penginderaan jauh salah satunya adalah citra. Citra 

merupakan gambaran rekaman suatu objek atau biasanya berupa 

gambaran objek pada foto. Data penginderaan jauh berupa citra yang 

digunakan dalam pemetaan rute optimal untuk evakuasi korban 

kecelakaan lalu lintas menuju fasilitas kesehatan adalah citra yang 

memiliki resolusi tinggi, yaitu citra Pleiades. Satelit optis Pleiades 

dikembangkan dan diluncurkan oleh AIRBUS Defense and Space, 

Prancis melalui roket Russia Soyuz STA di Pusat Peluncuran Guiana, 

1 2 
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Kourou. Satelit ini dibedakan berdasarkan 2 tipe sensor yaitu Pleiades-

1A dan Pleiades-1B. Pleiades-1A diluncurkan pada 16 Desember 2011. 

Sensor satelit ini mampu mengambil gambar stereo dalam sekali 

pemotretan dan dapat mencakup wilayah yang luas (hingga 1000 km x 

1000 km). Sedangkan Pleiades-1B diluncurkan pada 2 Desember 2012. 

Memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan skala besar termasuk 

rekayasa dan proyek konstruksi, monitoring (kompleks pertambangan, 

industri, dan militer, daerah konflik dan krisis, bencana alam, serta 

evakuasi dan operasi penyelamatan). Pleiades-1A dan Pleiades-1B 

memiliki spesifikasi yang sama seperti berikut: 

Tabel 2. Spesifikasi Citra Pleiades 

Mode Pencitraan Pankromatik Multispektral 

Resolusi Spasial Pada Nadir  0.5 m GSD pada nadir  2 m GSD pada nadir  

Jangkauan Spektral  480 – 830 nm  Biru (430 – 550nm)  

Hijau (490 – 610nm)  

Merah (600 – 720nm)  

IR dekat (750 – 950nm)  

Lebar Sapuan  20 km pada nadir  

Pencitraan Off-Nadir  Hingga 47 derajat  

Tersedia opsi pemilihan sudut ketinggian  

Jangkauan Dinamik  12 bit per piksel  

Masa Aktif Satelit  Perkiraan hingga lebih dari 5 tahun  

Waktu Pengulangan  Setiap 1 hari  

Ketinggian Orbit  694 km  

Waktu Lintasan Equatorial  10:15 A.M  

Orbit  sinkron matahari  

Harga  €. 10 per km
2
 untuk data arsip  

€. 17 per km
2
 untuk perekaman baru  

Luas Pemesanan  Minimum 25 km
2
 untuk data arsip (jarak lebar min.500m)  

Minimum 100 km
2
 untuk perekaman baru (jarak lebar 

min.5km)  

Level Proses  Primer dan Ortho  

Tingkat Akurasi  3m tanpa GCP (CE90)  

Hingga kurang dari 1m dengan GCP  
 

Sumber: LAPAN, 2017 

Interpretasi citra dalam istilah penginderaan jauh merupakan 

kegiatan mengkaji foto udara dan citra untuk mengidentifikasi obyek 

dan menilai arti penting dari obyek tersebut. (Sutanto, 1992 dalam 

Nugroho, 2013). Interpretasi citra penginderaan jauh memiliki tiga 
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rangkaian kegiatan yang diperlukan dalam proses pengenalan obyek di 

permukaan bumi melalui citra/foto udara. Ketiga rangkaian kegiatan 

tersebut, antara lain: 

a. Deteksi, merupakan pengamatan adanya suatu obyek. Deteksi 

berarti penentuan ada atau tidak adanya suatu obyek pada citra. 

Kegiatan ini merupakan tahap awal dalam interpretasi citra. 

 

b. Identifikasi, merupakan upaya untuk mencirikan obyek yang telah 

dideteksi dengan menggunakan keterangan yang cukup. 

c. Analisis, merupakan tahap pengumpulan keterangan lebih lanjut 

dan lebih mendalam mengenai obyek tersebut. 

Karakteristik objek pada citra penginderaan jauh digunakan 

sebagai unsur pengenalan obyek yang disebut dengan unsur-unsur 

interpretasi. Menurut Sutanto (1999), unsur-unsur interpretasi dapat 

dibedakan menjadi 8 jenis, yaitu: 

a. Rona atau warna (tone/color). Rona adalah tingkat kegelapan atau 

kecerahan obyek pada citra, sedangkan warna adalah wujud yang 

tampak oleh mata. Rona ditunjukkan dengan gelap-putih. Apabila 

pantulannya rendah maka ronanya gelap, sedangkan apabila 

pantulannya tinggi maka ronanya cerah. 

b. Bentuk (shape) merupakan atribut yang jelas sehingga sebagian 

besar obyek dapat dikenali berdasarkan bentuknya saja, misalnya 

bentuk memanjang, lingkaran, persegi, dsb. 

c.  Ukuran (size) adalah atribut obyek yang berupa jarak, luas, tinggi, 

kemiringan lereng, dan volume. 

d. Kekasaran (texture) adalah frekuensi perubahan rona pada citra 

atau pengulangan rona terhadap obyek yang terlalu kecil untuk 

dibedakan secara individual. 

e. Pola (pattern) adalah hubungan susunan spasial objek dan 

merupakan ciri yang menandai obyek bentukan manusia ataupun 

alamiah. 
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f. Bayangan (shadow) adalah aspek yang menyembunyikan detail 

objek berada di daerah gelap. 

g. Situs (site) adalah letak suatu obyek terhadap obyek lain yang ada 

di sekelilingnya. 

h. Asosiasi (association) adalah keterkaitan antara obyek yang satu 

dengan obyek lainnya yang mencirikan suatu obyek tertentu. 

Interpretasi yang dilakukan dalam penelitian adalah interpretasi 

penggunaan lahan pada citra Pleiades. Penggunaan lahan adalah segala 

campur tangan manusia, baik secara permanen maupun secara siklus 

terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan sumber daya buatan, 

yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi 

kebutuhan-kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual 

ataupun keduanya (Malingreau, 1979). Sistem klasifikasi yang 

digunakan dalam interpretasi penggunaan lahan pada penelitian ini 

adalah klasifikasi menurut Sutanto (1986) hingga tingkat II. Sistem 

klasifikasi tersebut dipilih karena dianggap dapat mewakili penggunaan 

lahan yang ada di wilayah perkotaan dan dapat disesuaikan dengan 

klasifikasi hambatan samping. Klasifikasi penggunaan lahan menurut 

Sutanto dapat diuraikan sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Klasifikasi Penggunaan Lahan menurut Sutanto 

No. 
Tingkat Kerincian Klasifikasi 

Tingkat I Tingkat II Tingkat II Tingkat IV 

1 Daerah 

Kota 

Permukiman Pola Teratur Kepadatan rendah 

Kepadatan sedang 

Pola setengah teratur Kepadatan rendah 

Kepadatan sedang 

Kepadatan tinggi 

Pola tidak teratur Kepadatan rendah 

Kepadatan sedang 

Kepadatan tinggi 

Kepadatan sangat   

tinggi 

Perdagangan Pasar  
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Pom bensin  

Pusat perbelanjaan Besar – Kecil 

Pertokoan  

Industri Pabrik/perusahaan  

Gudang  

Transportasi Jalan  

Stasiun/terminal Kereta 

api/Bis/Angkutan 

Jasa Kelembagaan Perkantoran, 

sekolah/kampus 

Non-Kelembagaan Hotel 

Rekreasi Kebun binatang  

Lapangan Olahraga  

Stadion  

Gedung Pertunjukan  

Tempat 

ibadah 

Masjid  

Gereja  

Pertanian Sawah  

Tegalan  

Kebun Campuran  

Hutan Hutan/Taman wisata  

Lain-lain Kuburan Umum 

Makam pahlawan Lahan kosong  

Lahan sedang dibangun  

 

Sumber: Sutanto, 1986 dengan sedikit modifikasi 

 

Selain interpretasi penggunaan lahan, interpretasi lainnya yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah interpretasi lebar jalan 

menggunakan perhitungan otomatis melalui software SIG yang 

digunakan. Hal tersebut dapat dilakukan karena citra penginderaan jauh 

yang digunakan adalah citra dengan resolusi tinggi. 

 



23 
 

 
 

1.5.1.6. Software SANET untuk Penentuan Klasifikasi Kerawanan Ruas 

Jalan terhadap Kecelakaan 

SANET (Spatial Analysis along Networks) adalah software GIS 

dari Tokyo, Jepang yang digunakan untuk menganalisis peristiwa yang 

terjadi pada satu jaringan atau lebih. Beberapa contoh jaringan yang 

dapat dipetakan menggunakan SANET, antara lain, jalan, sungai, 

saluran pipa, jaringan kabel, dll. Software SANET ini hanya ditujukan 

untuk tujuan akademik dan pendidikan. Pengembangan dan lisensi dari 

software ini diketuai oleh Atsu Okabe. Software SANET dibedakan 

menjadi 4 versi, yaitu SANET Standalone 1.0, SANET 4.1 for ArcGIS 

10 and 10.2, SANET 4.1 for ArcGIS 9.3, dan SANET 3 for ArcGIS 9.2. 

(http://sanet.csis.u-tokyo.ac.jp/)  

Software SANET yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

SANET Standalone 1.0. Penggunaan software ini bertujuan untuk 

menentukan lokasi ruas jalan yang rawan terhadap kecelakaan lalu 

lintas dalam wilayah penelitian agar untuk melihat persebarannya 

secara spasial. Analisis tools pada SANET Standalone 1.0 dibedakan 

menjadi 16 jenis, namun analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis tools berupa Kernel Density Estimation.  

Tools Kernel Density Estimation merupakan tools yang berfungsi 

untuk memperkirakan dan menentukan klasifikasi kepadatan suatu 

obyek pada suatu jaringan tertentu. Dalam penelitian ini, obyek yang 

akan diklasifikasikan adalah tingkat kerawanan ruas jalan terhadap 

kecelakaan lalu lintas yang ditentukan berdasarkan titik-titik kecelakaan 

yang pernah terjadi pada lokasi penelitian. Sedangkan jaringan yang 

digunakan pada penelitian ini berupa jaringan jalan yang meliputi jalan 

arteri, kolektor, dan lokal di wilayah penelitian. 

 

 

http://sanet.csis.u-tokyo.ac.jp/
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1.5.1.7. Google Maps 

Google Maps adalah layanan peta gratis dan online yang 

disediakan oleh google. Situs untuk membuka dan menjalankan google 

maps yaitu http://maps.google.com dan dapat diakses melalui browser. 

Informasi geografis pada hampir seluruh wilayah di muka bumi dapat 

dilihat dan diakses oleh masyarakat umum melalui situs tersebut. 

Layanan ini bersifat interaktif karena di dalamnya terdapat peta yang 

bisa digeser sesuai keinginan pengguna, mengubah tingkat 

perbesaran/skala peta, serta mengubah tampilan peta. Google Maps juga 

menawarkan 3 jenis background peta yang dapat diubah sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. Ketiga jenis background peta tersebut, yaitu 

default, peta satelit, dan medan.  

Selain itu, google maps juga menawarkan beberapa rekomendasi 

rute perjalanan tercepat dengan mencantumkan estimasi waktu tempuh 

dan jalan mana saja yang diperkirakan mengalami kemacetan sehingga 

pengguna dapat memilih rute sesuai keinginan dan kebutuhan pengguna 

itu sendiri (Rahmat, 2015). Dengan demikian, estimasi waktu tempuh 

pada google maps dapat dijadikan sebagai pembanding dengan estimasi 

waktu perjalanan pada rekomendasi rute optimal dari lokasi kecelakaan 

lalu lintas menuju UGD hasil network analyst pada penelitian ini. 

   

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai jalan dan lalu lintas sebelumnya telah banyak 

dilakukan, baik oleh perorangan maupun institusi pemerintahan. Penelitian 

yang digunakan untuk dijadikan referensi untuk melakukan penelitian rute 

efektif menggunakan network analyst ini berupa tugas akhir. Beberapa tugas 

akhir yang dijadikan sebagai referensi tersebut masing-masing menggunakan 

metode dan wilayah kajian yang berbeda-beda. Penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan tema penelitian tentang pencarian rute menggunakan 

network analyst, antara lain: 

 

http://maps.google.com/
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a. Wibowo (2013) 

Tujuan penelitian adalah untuk menentukan rute optimum yang berfungsi 

sebagai penentu rute evakuasi korban kecelakaan lalu lintas menuju ke 

fasilitas kesehatan terdekat dan merekomendasikan fasilitas kesehatan yang 

mudah dijangkau menggunakan network analyst. Wilayah kajian penelitian 

ini adalah Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Parameter utama yang 

digunakan adalah data jalan, meliputi kecepatan dan panjang dari setiap ruas 

jalan. Nilai kecepatan jalan diperoleh dari parameter yang meliputi hambatan 

samping, bahu jalan, tipe jalan, lebar jalan, dan jumlah penduduk tiap 

kelurahan di Kecamatan Umbulharjo dan sekitarnya. Hambatan samping 

diperoleh dari hasil interpretasi penggunaan lahan menggunakan citra 

Worldview 2 dan tabel klasifikasi hambatan samping yang diperoleh dari 

MKJI (1997). Sedangkan untuk tipe jalan, bahu jalan, lebar jalan, dan jumlah 

penduduk diperoleh dari data tabular dan survei lapangan.  

Pengolahan dan analisis data akhir dilakukan dengan menggunakan 

network analyst untuk memperoleh Peta Rute Optimal untuk Evakuasi 

Korban Kecelakaan Lalu Lintas menuju Fasilitas Kesehatan di Kecamatan 

Umbulharjo. Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

rekomendasi fasilitas kesehatan alternatif yang dituju untuk proses evakuasi 

pada setiap segmen jalan bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kecamatan 

Umbulharjo dan sekitarnya. Berdasarkan proses dan pengolahan peta 

rekomendasi fasilitas kesehatan terdiri dari 10 fasilitas kesehatan yang 

terdapat pada 376 segmen jalan, dimana sebanyak 83 segmen jalan yang 

didominasi oleh Rumah Sakit Bethesda Lempuyangan. Sedangkan fasilitas 

kesehatan yang paling sedikit daerah koverannya adalah Rumah Sakit Bhakti 

Ibu, yaitu sebanyak 14 segmen jalan. 

 

b. Mayasari (2010) 

Penelitian dilakukan untuk membuat model dalam menentukan jalur 

penanganan korban kecelakaan lalu lintas. Lokasi penelitiannya adalah 

wilayah perkotaan, yaitu Kota Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa pada 
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kota tersebut kondisi jalan dan lingkungan yang ada bervariasi. Data utama 

yang dibutuhkan adalah data rata-rata kecepatan lintasan setiap ruas jalan di 

Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data 

penginderaan jauh, yaitu Citra Quickbird. Analisis dilakukan dengan 

interpretasi visual yang dilengkapi dengan kerja lapangan. Kerja lapangan 

yang dilakukan berupa uji ketelitian penggunaan lahan hasil interpretasi dan 

pengambilan data persebaran lokasi fasilitas kesehatan menggunakan GPS, 

sedangkan analisis digital data ruas jalan di wilayah kajian dilakukan dengan 

menggunakan ArcView Network Analyst (AVNA). Hasil penelitian 

berdasarkan pemetaan jalur penanganan menggunakan AVNA menunjukkan 

bahwa dari 78 ruas jalan yang diteliti terdapat 13 ruas jalan yang rawan 

terhadap kecelakaan lalu lintas, 3 diantaranya merupakan lokasi kejadian 

yang sangat rawan, yaitu Jl. Jend. Sudirman, Jl. Kusumanegara, dan Jl. 

Brigjend Katamso. 

 

c. Yunita (2014) 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui rute perjalanan pendistribusian 

logistik menuju ke barak pengungsian erupsi Gunung Merapi. Wilayah kajian 

penelitian adalah Kabupaten Sleman, DIY. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode plotting lokasi barak pengungsian, pengharkatan, 

dan network analyst. Survei lapangan berupa plotting dilakukan untuk 

memperoleh data titik-titik obyek (waypoints) barak pengungsian yang ada di 

wilayah Kabupaten Sleman. Pengharkatan digunakan untuk menilai 

parameter-parameter dari ketiga parameter lebar jalan, kondisi jalan, dan 

hambatan samping. Sedangkan network analyst digunakan untuk menentukan 

jarak terpendek dan waktu tempuh tercepat yang diperlukan untuk 

mengantarkan bantuan logistik dari gudang logistik menuju ke barak 

pengungsian yang telah ditentukan, yaitu dengan cakupan wilayah untuk 

setiap gudang sebesar 20 km. 

Hasil akhir dari penetilian ini adalah peta analisis rute distribusi logistik 

di Kabupaten Sleman dan jadwal perjalanan truk-truk pengankut logistik yang 



27 
 

 
 

menuju ke barak-barak pengungsian di wilayah Kabupaten Sleman. 

Perhitungan waktu tempuh kendaraan diperoleh dari perhitungan kecepatan 

kendaraan, dimana data kecepatan yang diperoleh dari asumsi lebar jalan, 

kondisi jalan, dan hambatan samping, seperti area perbelanjaan yang 

berpengaruh bagi faktor penentu kecepatan rata-rata kendaran yang melintasi 

setiap ruas jalan tersebut. Hasil keempat peta rute distribusi logistik 

menunjukkan bahwa dari gudang logistik menuju ke lokasi barak 

pengungsian memiliki aksesibilitas yang mudah dijangkau. Hasil dari 

keempat peta memiliki rute perjalanan pendistribusian logistik yang berbeda-

beda dan waktu yang ditempuh juga berbeda. 

 

Tabel 4. Tabel Penelitian Sebelumnya 

 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Lokasi 
Tujuan/Pokok 

Bahasan 

Metode 

Analisis 

Sumber 

Data yang 

Digunakan 

Hasil 

Penelitian 

Wibowo 

(2013) 

Kecamatan 

Umbulharjo, 

Kota 

Yogyakarta 

- Menentukan rute 

optimum yang 

berfungsi sebagai 

penentu rute 

evakuasi korban 

kecelakaan lalu 

lintas menuju ke 

fasilitas kesehatan 

terdekat 

- Merekomendasikan 

fasilitas kesehatan 

yang mudah 

dijangkau 

 

Analisis 

data primer 

dan 

sekunder 

serta survei 

lapangan 

Citra 

Worldview 2, 

data 

lapangan, dan 

data sekunder 

dari 

pemerintah 

Rekomendasi 

lokasi fasilitas 

kesehatan dan 

rute optimal 

menuju fasilitas 

kesehatan dari 

lokasi kejadian 

kecelakaan lalu 

lintas 

Mayasari 

(2010) 

Kota 

Yogyakarta 

Menentukan jalur 

penanganan korban 

kecelakaan lalu 

lintas 

Analisis 

data PJ dan 

data 

sekunder 

serta survei 

lapangan 

Citra 

Quickbird 

dan hasil 

plotting 

lapangan 

Peta rute 

optimal menuju 

fasilitas 

kesehatan dari 

lokasi kejadian 

kecelakaan lalu 

lintas 

Yunita 

(2014) 

Kabupaten 

Sleman, 

DIY 

Menentukan rute 

perjalanan 

pendistribusian 

logistik menuju ke 

barak pengungsian 

erupsi Gunung 

Merapi 

Analisis 

data primer 

dan 

sekunder 

serta survei 

lapangan 

Titik obyek 

dari GPS  

Peta rute 

perjalanan 

pendistribusian 

logistik 
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Perbedaan secara garis besar antara penelitian sebelumnya pada tabel di 

atas dengan penelitian ini, antara lain terletak pada lokasi penelitian, sumber 

data yang digunakan, metode penentuan lokasi kecelakaan, serta tujuan 

penelitian yang nantinya juga akan mempengaruhi hasil penelitian. Lokasi 

kajian pada penelitian ini adalah koridor perkotaan di Kecamatan Kutoarjo, 

Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan lokasi kajian pada 

ketiga penelitian sebelumnya berada di Provinsi DIY (Daerah Istimewa 

Yogyakarta). Sumber data yang pada penelitian ini yang menjadi pembeda 

dengan ketiga penelitian sebelumnya yang menggunakan Citra Worldview 2, 

Citra Quickbird, dan Titik obyek dari GPS adalah Citra Pleiades tahun 2014. 

Metode penelitian untuk menentukan lokasi kecelakaan pada penelitian ini 

menggunakan tools ‘Kernel Density’ untuk mendapatkan spot-spot titik yang 

paling sering terjadi kecelakaan lalu lintas, sedangkan pada penelitian 

sebelumnya milik Wibowo (2013) dan Mayasari (2010) yang sama-sama 

menggunakan titik keberangkatan berupa lokasi kecelakaan lalu lintas hanya 

berdasarkan data titik asli yang diperoleh dari instansi terkait saja dan tidak 

dilakukan pengolahan lebih lanjut. Tujuan utama dari penelitian ini yang 

membedakan dengan penelitian sebelumnya, yaitu hasil penentuan rute 

evakuasi kecelakaan lalu lintas dari network analyst nantinya akan 

dibandingkan rute dari google maps, kemudian hasil estimasi keduanya (hasil 

network analyst dan google maps) dibandingkan dengan kondisi sesungguhnya 

di lapangan terkait waktu tempuhnya. 

 

1.6. Kerangka Penelitian 

Pencarian rute evakuasi korban kecelakaan lalu lintas menuju UGD dapat 

dilakukan melalui network analyst dalam ArcGIS. Salah satu jenis network 

analyst yang dapat digunakan adalah closest facilities, dimana elemen-elemen 

yang harus ditentukan meliputi stop, events, links, dan impedance. Penentuan 

elemen-elemen tersebut untuk mendapatkan rute evakuasi korban kecelakaan 

lalu lintas menuju UGD, yaitu titik stop berupa lokasi UGD sebagai titik yang 



29 
 

 
 

akan dituju, titik events berupa lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas yang 

sebagai titik pemberangkatan, links berupa jaringan jalan, dan impedance berupa 

waktu. Impedance berperan sebagai pertimbangan utama untuk memilih rute 

dalam evakuasi korban kecelakaan lalu lintas menuju UGD. Oleh karena itu, rute 

yang nantinya dipilih adalah rute yang melewati jalan dengan waktu tempuh 

yang paling singkat. 

Parameter utama yang digunakan untuk mencari rute evakuasi melalui 

network analyst adalah waktu yang diperoleh dari hasil perhitungan antara 

panjang jalan dan kecepatan arus bebas (FV). Kecepatan arus bebas (FV) 

diperoleh dari hasil perhitungan antara kecepatan arus bebas dasar (FV0), 

penyesuaian kecepatan arus bebas untuk lebar jalur lalu lintas (FVw), faktor 

penyesuaian kecepatan arus bebas untuk hambatan samping (FFVsf), dan faktor 

penyesuaian ukuran kota (FFVcs). Seluruh rumus perhitungan dan acuan nilai 

untuk parameter-parameter tersebut mengacu pada MKJI (1997) bagian wilayah 

perkotaan. 

Nilai kecepatan arus bebas dasar (FV0) tidak dipengaruhi oleh hambatan 

dari kendaraan lain yang melintas serta traffic light, sebab kendaraan yang 

digunakan untuk evakuasi korban kecelakaan adalah ambulans sehingga 

diasumsikan memiliki prioritas utama untuk dapat melaju tanpa terhambat 

kendaraan lain dan traffic light. Nilai penyesuaian kecepatan arus bebas untuk 

lebar jalur lalu lintas (FVw) dipengaruhi oleh tipe jalan dan besarnya lebar jalan. 

Nilai faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk hambatan samping (FFVsf) 

dipengaruhi oleh tipe jalan, kelas hambatan samping, dan jarak kereb/bahu jalan. 

Kelas hambatan samping ditentukan berdasarkan penggunaan lahan yang ada di 

sisi-sisi jalan karena dianggap memiliki pengaruh besar terhadap kepadatan jalan 

di sekitarnya. Nilai faktor penyesuaian ukuran kota (FFVcs) dipengaruhi oleh 

jumlah penduduk. 

Titik rawan kecelakaan lalu lintas merupakan titik-titik yang tidak dapat 

diprediksi lokasinya dan bersifat tidak tetap. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penentuan lokasi titik rawan kecelakaan lalu lintas agar diperoleh lokasi titik 

rawan kecelakaan lalu lintas yang bersifat tetap dan tidak berpindah-pindah 
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sehingga nantinya dapat diolah melalui network analyst. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk menentuan lokasi titik rawan kecelakaan lalu lintas 

tersebut dapat melalui software ArcGIS dengan memanfaatkan tools ‘Kernel 

Density’. Penggunaan tools tersebut bertujuan untuk mengetahui spot-spot titik 

mana saja yang memiliki catatan kejadian kecelakaan lalu lintas paling sering, 

sehingga titik lokasi kecelakaan dapat ditentukan dan bersifat tetap. Jenis jalan 

yang digunakan adalah jalan yang dapat dilalui oleh mobil. Hal tersebut karena 

asumsi kendaraaan yang digunakan untuk evakuasi korban kecelakaan berupa 

kendaraan ambulans. Klasifikasi jalan yang digunakan dibedakan berdasarkan 

fungsinya, meliputi, jalan arteri, kolektor, dan lokal. Ketiga jenis jalan tersebut 

dianggap memiliki cukup ruang gerak untuk ambulans dapat berbelok arah 

maupun berpapasan dengan kendaraan yang lainnya.  

 Hasil yang diharapkan setelah melakukan pengolahan melalui network 

analyst adalah pemodelan rute untuk evakuasi korban kecelakaan lalu lintas 

menuju Unit Gawat Darurat (UGD) dan direpresentasikan dalam bentuk peta 

sehingga dapat mudah dipahami oleh siapapun yang melihatnya. Hasil tersebut 

selanjutnya dapat dibandingkan dengan hasil perolehan rute melalui google 

maps serta kondisi sesungguhnya di lapangan dalam hal waktu tempuh, sehingga 

dapat dilihat bagaimana keefektifitifitasan model rute hasil network analyst 

tersebut. Nantinya, hasil penelitian diharapkan dapat membantu dalam 

mengambil kebijakan mengenai tema yang relevan dengan penelitian ini 

sehingga evakuasi korban kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan secara tepat 

dalam hal penentuan rujukan fasilitas kesehatan dan efektif dari segi waktu, serta 

dapat mengurangi jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.  
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Gambar 6. Bagan Kerangka Penelitian  
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1.7. Batasan Operasional 

Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang 

suatu objek, daerah, atau fenomena di permukaan bumi melalui analisis 

data yang diperoleh dengan suatu alat atau tanpa kontak langsung 

dengan objek, daerat, atau fenomena yang dikaji (Lilesand et al., 2004). 

Sistem Informasi Geografis adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk 

memasukkan, menampilkan, memanipulasi, dan meghasilkan keluaran 

informasi beserta atribut-atributnya (Prahasta, 2009). 

Citra Pleiades adalah citra penginderaan jauh resolusi tinggi yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk memperoleh data lebar jalan dan penggunaan 

lahan melalui interpretasi visual. 

Jaringan Jalan yang digunakan dalam penelitian dikelompokkan berdasarkan 

klasifikasi jalan menurut fungsinya, meliputi jalan arteri, kolektor, dan 

jalan lokal. 

Ruas Jalan adalah penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan, baik dalam 

satu bidang maupun tidak sebidang. 

Tipe Jalan adalah konfigurasi jumlah lajur dan arah jalan (Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia, 1997). 

Rute Evakuasi adalah jalur yang menghubungkan titik kecelakaan lalu lintas 

menuju fasilitas kesehatan (UGD). 

Jalur adalah bagian dari jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan, 

biasanya dibedakan menjadi arah yang berbeda (PP 43 Tahun 1993). 

Lajur adalah bagian dari jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, 

yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor yang sedang 

berjalan selain sepeda motor (PP 43 Tahun 1993). 

Bahu Jalan adalah bagian sisi jalan yang penggunaannya dipengaruhi oleh 

penambahan kapasitas dan kecepatan pada arus tertentu akibat 

pertambahan lebar bahu terutama karena pengurangan hambatan 

samping yang disebabkan kejadian disisi jalan seperti kendaraan 

angkutan umum berhenti, pejalan kaki dan sebagainya (Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 
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Kereb Jalan adalah batas antara jalur lalu lintas dengan trotoar berpengaruh 

terhadap dampak hambatan samping pada kapasitas dan kecepatan. 

Kapasitas jalan dengan kereb lebih kecil daripada jalan dengan bahu. 

Selanjutnya, kapasitas akan berkurang apabila terdapat penghalang 

tetap dekat tepi jalur lalu lintas, tergantung apakah jalan memiliki bahu 

ataukah kereb (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997). 

Penggunaan Lahan adalah segala campur tangan manusia, baik secara permanen 

maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan 

sumber daya buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan 

tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik secara 

kebendaan maupun spiritual ataupun keduanya (Malingreau,1979). 

Penggunaan Lahan Dominan adalah penggunaan lahan yang paling dominan pada 

suatu ruas jalan dalam penelitian. 

Hambatan Samping adalah kondisi akibat perilaku lalu lintas terhadap 

penggunaan lahan disekitar ruas jalan (Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia, 1997). 

Panjang Jalan adalah jumlah panjang dari seluruh jaringan jalan di daerah 

penelitian. 

Lebar Jalan adalah lebar yang digunakan untuk pergerakan kendaraan pada jalan 

(Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997). 

Waktu Tempuh adalah jumlah waktu hasil formulasi yang diperlukan dari lokasi 

rawan kecelakaan menuju fasilitas kesehatan melalui rute optimal yang 

telah ditentukan. 

Lokasi Rawan Kecelakaan adalah daerah yang mempunyai angka kecelakaan 

tinggi pada suatu ruas jalan berdasarkan data kecelakaan lalu lintas dari 

Polantas Polres Kabupaten Purworejo. 

Koridor Perkotaan merupakan wilayah kajian penelitian. Menurut Moughtin 

(1992: 41), suatu koridor biasanya pada sisi kiri kanannya telah 

ditumbuhi bangunan-bangunan yang berderet memanjang di sepanjang 

ruas jalan tersebut. Pada penelitian ini, koridor perkotaan berupa 

gabungan beberapa desa yang letaknya berada di sisi kanan dan kiri 
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sepanjang jalan arteri di Kecamatan Kutoarjo dengan batas terluar 

adalah batas administrasi desa. 

Sempadan Jalan adalah suatu wilayah di sepanjang sisi kanan dan kiri jalan arteri 

di daerah penelitian dengan jarak 30 meter dari jalan pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


