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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sepeda motor merupakan sarana transportasi yang paling populer di negara 

Asia dan negara berkembang termasuk di Indonesia. Peningkatan jumlah sepeda 

motor dari tahun ketahun terus mengalami penambahan sehingga hal tersebut 

mempengaruhi kehidupan lalu lintas dan menimbulkan beberapa permasalahan, 

antara lain sering terjadi kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas. 

Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor 

terutama di kota Bandung disebabkan karena kurangnya kesadaran akan peraturan 

berlalu lintas dan kepentingan-kepentingan manusia yang berlainan, seperti 

pengendara ceroboh dan lalai. Upaya yang dilakukan polisi lalu lintas dalam 

mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda motor adalah dengan cara 

menggelar razia lalu lintas dan memberikan sanksi pada pelanggar sepeda motor 

sesuai dengan pelanggarannya. 

Jumlah kendaraan bermotor di kota Bandung yang terdaftar memiliki 

1.300.000 kendaraan, dengan memperlihatkan bahwa 68% kejadian kecelakaan lalu 

lintas disebabkan oleh pelanggaran peraturan yang dilakukan pengguna sepeda 

motor. Pelanggaran tersebut meliputi: melampaui batas kecepatan 12,5%, tidak 

memahami fungsi lampu lalu lintas 11%, tidak memahami rambu dan marka 2%, 

dan pelanggaran terhadap persyaratan teknis tidak menggunakan helm 39% 

(Bandung Road Safety, 2017-2018). Mengingat hal tersebut maka dalam tugas akhir 

ini diambil judul mengenai PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN DAN 

PERSYARATAN TEKNIS BERKENDARA PENGGUNA SEPEDA MOTOR 

TERHADAP KEPATUHAN LALU LINTAS DI KOTA BANDUNG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



2 

Institut Teknologi Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah dalam penelitian, yaitu : 

1. bagaimana   tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan 

persyaratan teknis berkendara pengguna sepeda motor ? 

2. bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kepatuhan lalu lintas 

pengguna sepeda motor ? 

 
1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian tugas akhir perlu diberi batasan masalah agar penelitian 

lebih terarah. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Bandung. Data dalam penelitian ini 

antara lain data primer dan data sekunder. 

a. Data primer, diperoleh dari hasil kuesioner menggunakan google 

form. 

b. Data sekunder, diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes 

Bandung. 

2. Faktor atribut dalam mengukur tingkat kepatuhan masyarakat pengguna 

sepeda motor meliputi : 

a. Rambu : Rambu yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah 

rambu yang bersifat perintah, larangan, peringatan, dan petunjuk arah, 

dan lampu lalu lintas (Traffic Light) 

b. Marka : marka yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah marka 

membujur, melintang. 

c. Surat izin mengemudi : Persyaratan dan tata cara memperoleh Surat 

Izin Mengemudi antara lain yang sudah memiliki Kartu Tanda 

Penduduk dan usia mulai 17 tahun. 

d. Fasilitas pendukung meliputi lampu rem, lampu sein, spion : fasilitas 

pendukung tersebut menjadi persyaratan teknis minimal pada setiap 

kendaraan yang dinyatakan laik jalan. 

3. Metode yang digunakan adalah metode regresi linear berganda. 



3 

Institut Teknologi Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terkait (Y) 

dengan nilai koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa 

persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap 

variabel Y. berikut data yang digunakan dalam analisis regresi berganda ini, 

data dihasilkan dari kuisioner yang di kelompokan menjadi 3 variabel 

dengan variabel terikat Y (Kepatuhan atas keselamatan diri sendiri dan 

oranglain), variabel bebas X1 (Pemahaman tentang peraturan) dan variabel 

bebas X2 (Aspek Persayaratan teknis berlalu lintas). 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Menganalisis pengaruh pemahaman peraturan berkendara sepeda motor 

terhadap kepatuhan lalu lintas pengguna sepeda motor di kota Bandung. 

2. Menganalisis pengaruh persyaratan teknis berkendara sepeda motor 

terhadap kepatuhan lalu lintas pengguna sepeda motor di kota Bandung. 

3. Menganalisis pengaruh pemahaman dan persyartan teknis berkendara 

pengguna sepeda motor terhadap kepatuhan lalu lintas di kota Bandung. 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian Tugas Akhir dibagi menjadi beberapa bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian secara 

terperinci, meliputi skema prosedur penelitian dari mulai tahap persiapan sampai 

tahap penyelesaian penelitian. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pengolahan data, pengujian data, perhitungan, serta 

hasil analisis data yang digunakan 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian, serta saran 

yang dapat digunakan sebagai pertimbangan. 




