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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Secara sederhana, transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan pengangkutan atau 

pemindahan manusia, hewan dan/atau barang, dari tempat asal ke tempat tujuan. 

Beberapa ahli telah mencetuskan definisi dari transportasi menurut pendapat 

masing-masing. Menurut Nasution (2008) transportasi merupakan pemindahan 

manusia dan/atau barang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Sedangkan Miro 

(2005) mengatakan transportasi adalah usaha untuk mengangkut, menggerakkan, 

mengalihkan, atau memindahkan suatu objek baik manusia, hewan atau barang 

dari suatu tempat ke tempat lain, dimana objek tersebut akan lebih bermanfaat di 

tempat lain tersebut. Sehingga transportasi dapat diartikan sebagai sebuah proses, 

yaitu proses pergerakan, mengangkut, pemindahan, dan mengalihkan dimana 

proses ini memerlukan alat pendukung untuk memperlancar dan menghemat 

waktu. 

Bertambahnya jumlah kendaraan di Indonesia berbanding lurus dengan timbulnya 

permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan lalu lintas adalah kecelakaan 

lalu lintas. Pada tahun 2019 Gatot Eddy Pramono yang diwawancarai oleh Luthfi 

Anshori pada detikoto, mengatakan bahwa penyebab kematian nomor tiga di 

Indonesia merupakan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan Idham Aziz (2019) yang 

diwawancarai oleh Ardito Ramadhan pada kompas.com, mengatakan sepanjang 

tahun 2019 jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat sekitar 3% dari tahun 2018. 

Pada tahun 2019 terdapat sekitar 107.500 peristiwa kecelakaan, meningkat dari 

103.672 peristiwa kecelakaan sepanjang tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 

jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan mengalami penurunan sekitar 

6% menjadi 23.530 jiwa dari 27.910 jiwa pada tahun 2018. Bahkan menurut 

Mahfud (2020) yang diwawancarai oleh Rakhmad Nur Hakim pada kompas.com, 

jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan sembilan kali jauh lebih 

banyak dibanding korban meninggal dunia akibat Covid-19. 
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PBB atau United Nations selaku organisasi Internasional juga menyoroti 

tingginya jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di 

Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 2020, PBB membuat sebuah program yang 

bernama Improving Global Road Safety. Program ini menyatakan bahwa tahun 

2021 hingga tahun 2030 sebagai Dekade Aksi Keselamatan Jalan Kedua dan 

bertujuan untuk mengurangi jumlah korban meninggal dunia dan tingkat fatalitas 

akibat kecelakaan lalu lintas setidaknya 50% dari tahun 2021 hingga 2030. 

 

1.2. Lokasi Studi 

 

Lampung merupakan provinsi yang terletak di selatan Pulau Sumatera dan 

berbatasan langsung dengan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Sumatera 

dengan Pulau Jawa. Hal ini mengakibatkan Jalan Lintas Sumatera menjadi salah 

satu jalan yang memiliki jumlah volume lalu lintas yang tinggi di Provinsi 

Lampung, khususnya pada ruas Jalan Lintas Tengah Sumatera (Bakauheni – 

Bandar Lampung). Ruas Bakauheni – Bandar Lampung merupakan salah satu 

ruas yang memiliki beberapa daerah rawan kecelakaan (blackspot). Ruas jalan ini 

merupakan jalan arteri nasional yang menghubungkan pelabuhan Bakauheni 

sebagai gerbang masuk pulau Sumatera dengan Bandar Lampung sebagai ibukota 

provinsi Lampung. Berdasarkan Google Maps, panjang ruas Jalan Lintas Tengah 

Sumatera dari Pelabuhan Bakauheni hingga gerbang perbatasan Kabupaten 

Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung mencapai 71,8 km. 

 
Gambar 1.1. Lokasi Studi 

Sumber: Google.co.id/maps 
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1.3. Rumusan Masalah  

 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah menganalisis daerah-daerah rawan 

kecelakaan (blackspot) dan karakteristik kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Lintas 

Tengah Sumatera (Bakauheni – Bandar Lampung) agar dapat memberikan usulan 

penanganan untuk membantu mengurangi jumlah korban meninggal dunia dan 

tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas jalan setidaknya 50% dari tahun 

2021 hingga 2030 sesuai dengan program yang diterbitkan oleh PBB. 

 

1.4. Tujuan 

 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui karakteristik kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Lintas 

Tengah Sumatera (Bakauheni – Bandar Lampung) dengan metode analisis 

korelasi menggunakan software SPSS. 

2. Mengetahui hubungan korelasi antara jumlah kecelakaan dengan faktor 

penyebab kecelakaan, jenis kecelakaan, jenis kendaraan, waktu kejadian, 

usia pelaku kecelakaan dan profesi pelaku kecelakaan. 

3. Mengevaluasi daerah rawan kecelakaan (blackspot) pada Jalan Lintas 

Tengah Sumatera (Bakauheni – Bandar Lampung). 

4. Memberikan usulan penanganan kepada stakeholder terkait agar dapat 

membantu mewujudkan program PBB tentang Improving Global Road 

Safety. 

 

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

 

Ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini adalah menganalisis 

karakteristik kecelakaan lalu lintas dan mengidentifikasi daerah rawan kecelakaan 

(blackspot) dan pada ruas Jalan Lintas Tengah Sumatera (Bakauheni – Bandar 

Lampung).  

Adapun batasan-batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk batasan Jalan Lintas Tengah Sumatera (Bakauheni – Bandar 

Lampung) adalah mulai dari Pelabuhan Bakauheni pada bagian selatan dan 

gerbang masuk Kota Bandar Lampung pada bagian utara. 
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2. Studi kasus ini dibatasi hanya mengevaluasi daerah rawan kecelakaan 

(blackspot) menurut Polres Lampung Selatan menggunakan menggunakan 

metode AEK. 

3. Studi kasus ini dibatasi hanya melakukan survei pada lokasi daerah rawan 

kecelakaan (blackspot) di Jalan Lintas Tengah Sumatera (Bakauheni – 

Bandar Lampung). 

4. Karakteristik dari kecelakaan dibatasi hanya berupa faktor penyebab 

kecelakaan, jenis kecelakaan, jenis kendaraan, waktu kejadian, usia pelaku 

kecelakaan dan profesi pelaku kecelakaan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dan penyajian pada penelitian ini dibagi menjadi: 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi pemaparan dari latar belakang, lokasi studi, rumusan 

masalah, tujuan, ruang lingkup dan batasan penelitian serta sistematika 

penulisan pada penelitian ini. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi penjelasan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan tema penelitian ini. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan tentang tahapan-tahapan dan metodologi yang 

digunakan pada penelitian ini. 

4. BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menyajikan data-data yang digunakan pada penelitian, hasil dari 

perhitungan dan analisis yang dilakukan, serta pembahasan terhadap hasil 

yang telah diperoleh. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan 

didasarkan pada hasil penelitian dan mampu mencapai tujuan dari 

penelitian. Serta saran agar penelitian selanjutnya yang sejenis dapat 

memperoleh hasil yang optimal. 

  


