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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang melibatkan kendaraan dengan 

atau tanpa pengguna jalan lain secara tidak terduga dan mengakibatkan adanya korban. 

Berdasarkan Global Status Report on Safety Road (2018) jumlah kematian yang 

diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas di dunia terus meningkat hingga mencapai 1,35 juta 

setiap tahun. Saat ini, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian untuk anak-

anak dan orang dewasa berusia sekitar 15-29 tahun (WHO, 2016) 

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadikan kecelakaan lalu lintas 

berada pada peringkat ke 6 sebagai penyebab utama kematian prematur di Indonesia 

(IHME, 2016). Jumlah kecelakaan lalu lintas diperkirakan terus meningkat seiring dengan 

meningkatnya pertumbuhan pengguna kendaraan bermotor di Indonesia. Pertumbuhan 

pengguna sepeda motor di Indonesia memiliki angka paling tinggi dibandingkan dengan 

kendaraan bermotor lainnya. Setiap tahunnya tingkat pertumbuhan sepeda motor di 

Indonesia mencapai 19% hingga 37% (AISI, 2009). Menurut  Bandung Road Safety Annual 

Report (2017) sekitar 68% dari kecelakaan lalu lintas di Indonesia melibatkan sepeda 

motor, hal ini mengindikasikan sepeda motor menjadi penyumbang terbesar angka 

kecelakaan di Indonesia (Bapedalitbang, 2017). 

Sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung menjadi kota terpadat ke 3 di 

Indonesia dengan populasi hampir 2,5 juta penduduk. Pada tahun 2017, terdapat 1,8 juta 

sepeda motor atau sekitar 73% dari seluruh kendaraan yang terdaftar di Kota Bandung 

(Badan Pusat Statistik, 2013-2017). Tingginya angka tersebut tidak diimbangi dengan 

fasilitas dan infrastruktur khusus sepeda motor yang memadai. Tercatat jumlah korban 

cedera sebesar 74% dan 69% korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas 

merupakan pengguna sepeda motor. Korban kecelakaan terbanyak berada pada rentang usia 

15-24 tahun dan di dominasi oleh laki-laki (Satlantas Polrestasbes Bandung dan Jasa 

Raharja,2017). 
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Berdasarkan data tersebut, diperlukan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan sepeda 

motor di jalan raya. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan, perlu dilakukan penanganan 

dengan meningkatkan kinerja keselamatan jalan. Menurut hasil pengamatan di lapangan, 

pada Jalan A.H. Nasution khususnya pada segmen simpang jalan Cicukang sampai dengan 

Jalan Raya UjungBerung Indah memiliki fasiltas khusus pengendara sepeda motor yang 

kurang memadai, seperti tidak tersedia lajur khusus sepeda motor, marka jalan yang sudah 

mulai pudar, tidak tersedianya fasilitas parkir, serta terdapat permukaan jalan yang kurang 

merata sehingga dapat membahayakan pengguna sepeda motor. Oleh karena itu, jalan 

tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian untuk meningkatkan kinerja keselamatan jalan. 

Salah satu upaya meningkatkan kinerja keselamatan jalan yaitu dengan menerapkan 

metode iRAP (International Road Assessment Program). Saat ini, metode iRAP yang 

digunakan oleh beberapa negara adalah konsep star rating. Konsep penilaian kinerja 

keselamatan jalan star rating dengan metode iRAP memberikan ukuran kinerja 

keselamatan dari sisi infrastruktur jalan, selain itu metode iRAP juga dapat memberikan 

rekomendasi penanganan yang diperlukan berdasarkan ukuran kinerja yang dihasilkan  

(Idris, 2018). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diperlukan penanganan dalam 

mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas sepeda motor dengan meningkatkan kinerja 

keselamatan jalan. Metode iRAP dengan konsep star rating merupakan salah satu metoda 

yang dapat meningkatkan kinerja keselamatan jalan berdasarkan ukuran kinerja pada lokasi 

penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana metode 

iRAP dengan konsep star rating mampu memberikan saran penanganan pada permasalahan 

pengguna sepeda motor di lokasi penelitian. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi star rating di lokasi penelitian, 

memberikan rekomendasi teknis peningkatan jalan serta membuat gambar usulan 

penanganan berbasis pemeringkatan jalan dari perspektif sepeda motor. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu mendapatkan hasil tingkat kinerja keselamatan 

jalan A.H. Nasution, segmen simpang jalan Cicukang sampai dengan Jalan Raya 

UjungBerung Indah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan usulan  

penanganan dalam meningkatkan kinerja keselamatan ruas jalan tersebut. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan pada Jalan A.H. Nasution, segmen simpang jalan Cicukang 

sampai dengan Jalan Raya UjungBerung Indah.  

 
Sumber : Google Maps, 2019 

Gambar 1. 1 Lokasi Penelitian 

2. Data kecelakaan lalu lintas dan kecepatan operasi kendaraan diasumsikan sama dengan 

tahun pendataan data tersebut. 

3. Pengumpulan data kondisi jalan di jalan A.H. Nasution, sepanjang segmen simpang 

jalan Cicukang sampai dengan Jalan Raya UjungBerung Indah. 

4. Penilaian jalan (road assessment) dilakukan menggunakan metode IRAP terhadap ruas 

jalan A.H. Nasution, segmen simpang jalan Cicukang sampai dengan Jalan Raya 

UjungBerung Indah. 

5. Pada penelitian ini proses validasi tidak dilakukan. 

Lokasi Penelitian 
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6. Data hasil penilaian diolah untuk mendapatkan hasil akhir berupa Star Rating  

berdasarkan proses analisis star rating di jalan A.H. Nasution, segmen simpang jalan 

Cicukang sampai dengan Jalan Raya UjungBerung Indah. 

7. Data hasil star rating dianalisis untuk mengeluarkan safer road investment plan  

menggunakan perangkat lunak VIDA analisis IRAP. 

8. Melakukan simulasi IRAP untuk menetapkan jenis penanganan yang diinginkan serta 

untuk menetapkan target bintang jalan yang akan dicapai. 

9. Dalam penyusunan gambar rencana usulan penanganan, tidak dilakukan perhitungan 

secara detail dan hanya berdasarkan pada pemilihan jenis penanganan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisikan enam bab yang berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, data dan pengolahan data, analisis serta simpulan dan saran. 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang uraian pembahasan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan secara sistematis tentang dasar teori yang digunakan dalam penelitian 

dan studi terdahulu dari penelitian ini. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini  menguraikan tentang tahap-tahap penelitian dan metode yang digunakan dalam 

penelitian untuk peningkatan keselamatan jalan terhadap perspektif sepeda motor serta cara 

penanganannya. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi mengenai pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, analisis data 

dan pembahasan mengenai hasil analisis data penelitian. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. 


