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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Safety riding atau keselamatan berkendara merupakan suatu usaha yang 

bertujuan untuk meminimalisir tingkat bahaya sehingga memaksimalkan 

keselamatan dalam berkendara, menciptakan kondisi yang tidak akan 

membahayakan pengendara lain, dan memahami akan pencegahan serta 

penanggulangannya (Arifin, 2011). Berdasarkan Watson, dkk (2007), safety riding 

merupakan panduan untuk perilaku berkendara dalam rangka meminimalisasi 

risiko serta memaksimalkan keamanan ketika berkendara disetiap moda angkutan. 

Dalam hal ini perilaku didefinisikan sebagai reaksi seseorang terhadap aksi dari 

eksternal yang pada umumnya dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan secara 

fisik dan non fisik. (Soekidjo, 2007). 

Perilaku safety riding diharapkan dilakukan oleh pengendara terutama 

pengendara kendaraan roda dua. Hal ini sangat diperlukan mengingat sepeda motor 

merupakan kendaraan mayoritas yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia 

(Krisna dan Septian, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 

Indonesia, telah terjadi peningkatan kepemilikan sepeda motor di Indonesia sebesar 

36% dari tahun 2012 yang tercatat sebanyak 76.381.183 unit sepeda motor hingga 

tahun 2018 tercatat ada 120.101.047 unit sepeda motor.  

Kota Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki 

pengguna sepeda motor yang tinggi. Jumlah sepeda motor di Kota Bandung tercatat 

pada tahun 2017 sebanyak 1.288.665 unit (Bandung Road Safety Annual Report, 

2017). Angka ini meningkat sebesar 44% jika dibandingkan dengan tahun 2014 

jumlah sepeda motor sebanyak 895.474 unit (BPS, 2014). Jumlah penggunaan 

sepeda motor diprediksi akan mengalami peningkatan hal ini didukung oleh 

terdapatnya peningkatan aktivitas di Kota Bandung pada sektor perdagangan, jasa, 

wisata, maupun pendidikan dimasa mendatang (Anang, 2010). Penambahan jumlah 

cukup signifikan ini salah satunya disebabkan adanya kemudahan yang ditawarkan 

sepeda motor dalam melakukan pergerakan ketika melakukan aktivitas serta harga 

yang cukup terjangkau ditambah kemudahan untuk mendapatkannya (Reza, 2013). 
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Seiring dengan meningkatnya jumlah sepeda motor, terjadi pula 

peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor. 

Berdasarkan data Bandung Road Safety Annual Report (2017), sepeda motor 

menyumbang angka kecelakaan terbesar di Kota Bandung dengan total kecelakaan 

yang melibatkan sepeda motor sebanyak 502 kasus (89% dari total kecelakaan lalu 

lintas). 

Tingginya tingkat kecelakaan yang melibatkan sepeda motor, mendorong 

beberapa pihak untuk melakukan penelitian mengenai perilaku safety riding di 

Indonesia. Pemerintah saat ini melakukan upaya kampanye tentang pentingnya 

safety riding. Salah satu aspek yang menjadi sasaran pada kampanye tersebut 

adalah perilaku pengendara dan kelengkapan atribut (Guruh, 2019). Untuk lebih 

menekan angka kecelakaan, dilakukan berbagai penelitian terkait aspek-aspek yang 

mempengaruhi perilaku safety riding yang meliputi tingkat pengetahuan dan faktor 

keselamatan berkendara (Nova, 2017). Selain itu, dilakukan juga penelitian terkait 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku safety riding seperti usia, pengetahuan, 

sikap, dukungan keluarga, dan lainnya (Novita, 2018). 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menginvestigasi perilaku 

safety riding pengguna sepeda motor di Kota Bandung berdasarkan karakteristik 

personal pengguna seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pekerjaan serta 

karakteristik perjalanan seperti jarak perjalanan, waktu tempuh, dan jenis 

kendaraan. Pengetahuan terkait dengan karakteristik pengguna sepeda motor dapat 

menjadi masukan untuk melakukan manajemen keselamatan transportasi 

diperkotaan, khususnya pada manajemen penggunaan sepeda motor. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pernyataan yang telah di jelaskan pada latar belakang, maka 

rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik pengguna sepeda motor di Kota Bandung? 

2. Bagaimana karakteristik perilaku safety riding pengguna sepeda motor di 

Kota Bandung? 

3. Bagaimana karakteristik perilaku safety riding pengguna sepeda motor di 

Kota Bandung berdasarkan karakteristik pengguna? 
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1.3 Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup penelitian sebagai berikut:  

1. Identifikasi terhadap karakteristik pengendara sepeda motor berdasarkan 

perilaku safety riding, terdiri dari identifikasi kendaraan bermotor, Surat 

Izin Mengemudi (SIM), penggunaan helm, penggunaan sepatu, penggunaan 

sarung tangan, penggunaan lampu, dan kecepatan berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna 

Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. 

2. Karakteristik pengguna dalam penelitian ini antara lain karakteristik 

personal yang meliputi usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pekerjaan serta 

karakteristik perjalanan yang meliputi jenis kendaraan, jarak perjalanan 

rata-rata, dan waktu tempuh rata-rata.  

3. Lokasi penelitian adalah Kota Bandung. 

4. Data primer didapatkan dengan penyebaran kuesioner dilakukan secara 

online dengan bantuan perangkat ona.io yang disebarkan pada media sosial 

seperti whatsapp, facebook, instagram, dan twitter. 

5. Analisis data menggunakan teknik analisis cluster K-Means dan regresi 

logistik biner. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan karakteristik pengguna sepeda motor di Kota Bandung. 

2. Mendeskripsikan perilaku safety riding pengguna sepeda motor di Kota 

Bandung. 

3. Mengklasifikasikan karakteristik perilaku safety riding. 

4. Menganalisis klasifikasi perilaku safety riding pengguna sepeda motor di 

Kota Bandung berdasarkan karakteristik pengguna. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada penelitian tugas akhir, sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa 

bab, yaitu: 
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1. BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini menjelaskan tentang teori-

teori yang berhubungan dengan penelitian dan metode yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

3. BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini menjelaskan tentang 

metode yang akan digunakan dalam penelitian secara terperinci dengan 

menggunakan bagan alir penelitian sebagai acuan tahap persiapan sampai 

dengan tahap penyelesaian penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini menjelaskan 

tentang pengolahan data serta pembahasan tentang pengujian data, 

perhitungan dan analisis data yang sudah didapatkan. 

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN: Pada bab ini membuat tentang 

simpulan dari hasil analisis penelitian serta saran yang dapat digunakan 

untuk bahan pertimbangan.




