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SARI
Isa Al Qurni. 2013. Analisis Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional
Kabupaten Kendal. Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Semarang.
Kata Kunci : Lalu Lintas, Daerah Rawan Kecelakaan (Black Site), Titik
Rawan Kecelakaan (Black Spot). Kabupaten Kendal.
Kepadatan volume lalu lintas menyebabkan akses jalan sulit untuk dilalui,
berbagai aktivitas pengguna jalan tidak nyaman, sehingga menimbulkan risiko
permasalahan lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan. Berdasarkan latar
belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain: (1) mengetahui
karakteristik daerah rawan kecelakaan (black site) dan titik rawan kecelakaan
(black spot) lalu lintas di jalan nasional arteri primer dan arteri sekunder
Kabupaten Kendal, (2) mengetahui lokasi daerah rawan kecelakaan (black site)
dan titik rawan kecelakaan (black spot) lalu lintas di daerah tersebut, (3) perlunya
pemetaan lokasi daerah rawan kecelakaan (black site) dan titik rawan kecelakaan
(black spot) di daerah tersebut.
Lokasi penelitian dilakukan di jalan nasional arteri primer dan arteri
sekunder Kabupaten Kendal. Data primer yang digunakan meliputi geometrik
jalan (panjang jalan, lebar jalan, dan median jalan), rambu lalu lintas (larangan
dan perintah), dan lokasi daerah rawan kecelakaan dan titik rawan kecelakaan.
Data sekunder yang digunakan meliputi data spasial (berupa peta administrasi dan
peta jaringan jalan), data jumlah kecelakaan, volume lalu lintas jalan, kemiringan
medan jalan, data kapasitas jalan, dan penggunaan lahan. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian adalah metode analisis Z-Score dan metode analisis
Cusum (Cumulative Summary). Metode analisis Z-Score digunakan untuk
mengidentifikasi daerah rawan kecelakaan (black site), sedangkan metode analisis
Cusum digunakan untuk mengidentifikasi titik rawan kecelakaan (black spot).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ruas jalan yang teridentifikasi
sebagai kriteria daerah rawan kecelakaan lalu lintas (black site) sangat tinggi
meliputi (1) ruas jalan Raya Cepiring dengan nilai Z-Score sebesar 0,97,
karakteristik yang mempengaruhinya antara lain ; (a) Geometrik jalan, (b) Volume
lalu lintas dan kapasitas jalan, (c) Kemiringan medan, (d) Rambu lalu lintas, (e)
Penggunaan lahan. persimpangan yang teridentifikasi sebagai titik rawan
kecelakaan lalu lintas (black spot) lalu lintas meliputi jalan Masjid Cepiring, jalan
Karangsuno, jalan Karangayu, persimpangan jalan Cepiringraya, (2) Ruas jalan
Soekarno-Hatta teridentifikasi sebagai kriteria daerah rawan kecelakaan lalu lintas
(black site) tinggi dengan nilai Z-Score sebesar 0,68, karakteristik yang
mempengaruhinya antara lain ; (a) Penggunaan lahan, (b) Rambu lalu lintas, (c)
Keimiringan medan jalan, (d) Geometrik jalan. persimpangan dan jalan yang
teridentifikasi sebagai titik rawan kecelakaan lalu lintas (black spot) meliputi
persimpangan jalan Patebon, jalan Jambearum, persimpangan jalan SoekarnoHatta dengan jalan Pemuda, persimpangan jalan Bappeda Kabupaten Kendal,
perbatasan jalan Soekarno-Hatta,
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ruas jalan
yang teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan sangat tinggi adalah ruas
jalan Raya Cepiring karakteristik yang mempengaruhinya meliputi geometrik
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jalan, volume lalu lintas dan kapasitas jalan, rambu lalu lintas, kemiringan medan,
rambu lalu lintas dan penggunaan lahan. Saran penelitian ini meliputi (1) untuk
daerah rawan kecelakaan (black site) dan titik rawan kecelakaan (black spot) lalu
lintas perlu dipasang rambu-rambu peringatan daerah berbahaya yang sering
terjadi kecelakaan. Biasanya penempatan rambu - rambu tersebut sekurangkurangnya 50 meter sebelum daerah yang sering terjadi kecelakaan, (2) perlu
diperbaiki komposisi jalan sesuai dengan ketentuan baik geometrik jalan maupun
rambu lalu lintas jalan, supaya para pengendara lebih berhati-hati dalam berlalu
lintas, (3) Perlu pengkajian ulang penelitian yang terkait dengan upaya
penanggulangan permasalahan lalu lintas tersebut.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan transportasi
lalu lintas semakin meningkat, selain itu juga menimbulkan permasalahan
pada sarana dan prasarana lalu lintas. Kepadatan volume lalu lintas
menyebabkan akses jalan sulit untuk dilalui, berbagai aktivitas pengguna
jalan tidak nyaman, sehingga secara tidak langsung menimbulkan risiko
permasalahan lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan yang berdampak
pada turunnya kinerja pelayanan jalan. Kecelakaan lalu lintas merupakan
suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan
kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban
manusia dan/atau kerugian harta benda (UU Nomor 22 pasal 24 Tahun 2009).
Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor
penyebab seperti pelanggaran atau tindakan tidak hati-hati para pengguna
(pengemudi dan pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi cuaca, kondisi kendaraan
dan pandangan yang terhalang. Kurangnya investasi pada suatu sistem
jaringan transportasi dalam kurun waktu yang cukup lama dapat
mengakibatkan sistem prasarana transportasi tersebut menjadi sangat rentan
terhadap kemacetan dan kecelakaan yang terjadi apabila volume arus lalu
lintas meningkat lebih dari rata-rata (Tamin, 1997 dalam tesis Wedasana
Tahun 2011).
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Secara Geografis, Kabupaten Kendal terletak antara 109 55’ 15’’–

110 21’41 Bujur Timur dan antara 6 50’ 20’’– 7 12’ 5’’ Lintang Selatan.
Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa,
sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan
dengan Kabupaten Temanggung dan sebelah barat berbatasan dengan
Kabupaten Batang. Kabupaten kendal merupakan daerah yang memiliki
tingkat kerawanan kecelakaan yang besar, karena daerah tersebut terletak di
jalur pantura yang memiliki aksesbilitas tinggi. Kecelakaan sering disebabkan
dari angkutan yang besar seperti truk, mobil bok, mobil pribadi dan tronton.
Kebijakan transportasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas,
diselenggarakan melalui manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria
perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan,
ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum dan lingkungan umum.
Kebijakan

transportasi

barang

harus

memenuhi

persyaratan

dalam

pengangkutan barang yang meliputi prasarana jalan yang dilalui memenuhi
ketentuan kelas jalan, tersedia pusat distribusi logistik dan / atau tempat untuk
memuat dan membongkar barang menggunakan mobil barang yang terdiri
dari angkutan barang khusus dan alat berat (UU pasal 161 Nomor 22 tahun
2009).
Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah yang menjadi
penghubung arus lalu lintas antar kota menjadikan daerah tersebut
mempunyai volume lalu lintas yang cukup tinggi. Selain pengaruh dari hal
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tersebut Kabupaten Kendal juga mempunyai fasilitas – fasilitas transportasi
seperti terminal dan terdapat

banyak sekali bangunan – bangunan

perkantoran yang ada di dalam kota dan juga pasar – pasar yang ada di
pinggiran jalan nasional Kabupaten Kendal. Kondisi tersebut menyebabkan
arus lalu lintas menjadi padat dan hal ini dapat menimbulkan berbagai
permasalahan lalu lintas seperti sering terjadinya kemacetan dan kecelakaan
di ruas jalan nasional Kabupaten Kendal.
Jalan Nasional di Kabupaten Kendal terdiri dari beberapa ruas jalan
antara lain jalan lingkar Weleri yang memiliki panjang jalan 4,600 km, Weleri
– batas Kota Kendal sepanjang 16,648 km, jalan lingkar Bodri yang memiliki
panjang jalan 0,801, jalan raya barat dengan panjang jalan 1,660 km, jalan
raya Kendal panjang jalan 1,435 km, jalan raya timur (Kendal) panjang jalan
2,230 km, batas Kota Kendal – Batas Kota Semarang panjang jalan 8,738 km,
jalan Ketapang – Kebonharjo (Kendal) panjang jalan 5,400 km dan jalan
lingkar Kaliwungu panjang jalan 7,852 km (Keputusan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 631/KPTS/M/2009).
Polres Kabupaten Kendal menyatakan bahwa tingkat kecelakaan lalu
lintas dari tahun ke tahun semakin tinggi. Dilihat dari data terakhir selama tiga
tahun (2009-2011) tercatat kejadian kecelakaan mencapai 1482 kali.
Kecelakaan tersebut menyebabkan korban kematian mencapai 58 jiwa dengan
rata – rata 10,77%, korban luka ringan mencapai 1305 orang dengan rata –
rata 77,13%, dan luka berat mencapai 119 orang dengan rata – rata 10,72%,
selain itu juga terjadi peristiwa kecelakaan yang belum tercatat (tidak
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dilaporkan). Salah satu penyebab kecelakaan karena para pengendara
(manusia) tidak mentaati peraturan, minimnya rambu – rambu kecelakaan
dan kondisi fisik jalan. Berdasarkan data tersebut langkah utama yang perlu
dilakukan untuk menanggulangi risiko kecelakaan lalu lintas adalah dengan
menentukan dan menganalisis daerah rawan kecelakaan (black site) dan titik
rawan kecelakaan (black spot).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah dipaparkan
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana karakteristik daerah rawan kecelakaan lalu lintas di jalan
nasional Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana menentukan lokasi daerah rawan kecelakaan (black site) dan
daerah titik rawan kecelakaan (black spot) lalu lintas di daerah tersebut ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui karakteristik daerah rawan kecelakaan lalu lintas di
jalan nasional arteri primer dan arteri sekunder Kabupaten Kendal.
2. Mengetahui lokasi daerah rawan kecelakaan (black site) dan daerah titik
rawan kecelakaan (black spot) lalu lintas di daerah tersebut.
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D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis, menyajikan materi – materi maupun teori – teori
pegetahuan mengenai analisis daerah rawan kecelakaan dan daerah titik
rawan kecelakaaan lalu lintas (studi kasus jalan nasional Kabupaten
Kendal). Memberikan pengetahuan mengenai karakteristik daerah rawan
kecelakaan lalu lintas.
2. Manfaat praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan secara praktis terhadap lembaga maupun instansi yang terkait
dalam mempertimbangkan kebijakan. Sebagai masukan pemerintah daerah
untuk melihat permasalahan lalu lintas dan juga upaya penanggulangan
permasalahan tersebut. Disamping itu peneliti dapat memberikan
pengetahuan secara praktis mengenai penyajian informasi data tabel
kecelakaan secara visual dalam bentuk peta.
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E. Penegasan Istilah
Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan
menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen,
hubunganya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam keseluruhan
yang terpadu.
2. Rawan Kecelakaan merupakan 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 (UU RI Nomor 22 Pasal I ayat 24 Tahun 2009).
3. Jalan Nasional adalah jalan arteri primer, jalan arteri sekunder yang
menghubungkan antar ibukota propinsi, dan jalan lain yang mempunyai
nilai – nilai strategis terhadap kepentingan nasional (UU Nomor 22 Tahun
2009).
4. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan
( UU RI Nomor 22 Pasal 1ayat 2 Tahun 2009 ).
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C. Sistematika Skripsi
Sistematika penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari tiga bagian,
yaitu (1) bagian awal skripsi, (2) bagian isi, dan (3) bagian akhir skripsi.
1. Bagian Awal Skripsi
Bagian

awal

skripsi

memuat

sampul,

judul,

pengesahan,

pernyataan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak,
daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan daftar gambar.
2. Bagian isi
Bab I

Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan
sistematika skripsi.

Bab II

Tinjauan pustaka membahas tentang kerangka berfikir dan
hipotesis tindakan dan juga dasar teori yang dipakai dalam
penelitian.

Bab III Metode penelitian, membahas mengenai lokasi penelitian, subjek
penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, data dan
variabel penelitian,metode pengumpulan data, dan teknik analisis
data penelitian.
Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan, menyajikan tentang gambaran
umum lokasi penelitian, kondisi awal penelitian, analisis data
penelitian, pembahasan dan hasil penelitian.
Bab V Penutup, menyajikan simpulan hasil penelitian dan saran.
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3. Bagian Akhir Skripsi
Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka yang digunakan
sebagai acuan dalam penulisan skripsi, lampiran tabel, gambar, dan surat
ijin penelitian.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Lalu Lintas
Lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen – komponen.
Komponen utama yang pertama atau suatu sistem head way meliputi semua
jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada,
yaitu : jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan
pribadi,

dan

jenis

kendaraan

lain

yang

menyelenggarakan

proses

pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat
ketempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu (Sumarsono, 1996 ).
Studi-studi lalu lintas merupakaan bagian utama pekerjaan ahli teknik
lalu lintas, karena masalah-masalah pengendalian dan perancangan menuntut
pengetahuan yang rinci tentang karakteristik operasional lalu lintas yang ada.
Studi lalu lintas mempunyai peranaan penting dalam perencanaan menejemen
transportasi.
B. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas
Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga
dan tidak sengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna
jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta
benda (UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan).
Di dalam terjadinya suatu kejadian kecelakaan selalu mengandung
unsur ketidak sengajaan dan tidak disangka-sangka serta akan menimbulkan
perasaan terkejut, heran dan trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan
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tersebut. Apabila kecelakaan terjadi dengan disengaja dan telah direncanakan
sebelumnya, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan lalu lintas, namun
digolongkan sebagai suatu tindakan kriminal baik penganiayaan atau
pembunuhan yang berencana.
C. Klasifikasi Kecelakaan
Menurut (Hoobs. 1995 dalam tesis Wedasana tahun 2011) kondisi
klasifikasi kecelakaan terdiri dari :
1. Kecelakaan ringan adalah kecelakaan yang terjadi apabila korban
kecelakaan tidak memerlukan perawatan rumah sakit.
2. Kecelakaan kecil adalah kecelakaan yang terjadi apabila menyebabkan
korban harus dirawat di rumah sakit.
3. Kecelakaan fatal adalah kecelakaan yang terjadi apabila menyebabkan
korban meninggal dunia.
4. Kecelakaan lain yaitu kecelakaan yang hanya menimbulkan kerusakan
berupa kerugian material.

D. Faktor – faktor Terjadinya Kecelakaan
Adapun faktor – faktor yang menyebabkan peristiwa terjadinya
kecelakaan lalu lintas antara lain :
1. Faktor pemakai jalan
Pemakai jalan adalah semua orang yang menggunakan fasilitas langsung
dari satu jalan (Warpani, 2001 dalam tesis Wedasana, 2011). Manusia
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merupakan faktor yang paling tidak stabil dalam pengaruhnya terhadap
kondisi lalu lintas serta tidak dapat diramalkan secara tepat.
2. Faktor Kendaraan
Faktor yang kedua yang mempengaruhi perilaku lalu lintas adalah
kendaraan – kendaraan yang berada di jalan mempunyai berbagai bentuk,
ukuran dan kemampuan dimana hal ini disebabkan masing – masing
kendaraan direncanakan untuk suatu maksud kegunaan tertentu.
Faktor – faktor yang mempengaruhi dalam permasalahan tersebut
adalah sebagai berikut :
a. Kemampuan pandangan.
b. Perlampauan
c. Dimensi dan berat kendaraan.
d. Kinerja kendaraan.
3. Faktor Jalan
Sifat – sifat dan kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab
kecelakaan lalu lintas. Kondisi perbaikan jalan mempengaruhi sifat – sifat
kecelakaan. Ahli jalan dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dengan cara
yang benar dan perawatan secukupnya dengan harapan keselamatan akan
bisa tercapai. Perencanaan tersebut berdasarkan hasil analisa berdasarkan
fungsi jalan, volume dan komposisi lalu lintas, kecepatan rencana,
topografi, faktor manusia, berat dan ukuran kendaraan, lingkungan sosial
serta dana (Soesantiyo, 1985 dalam tesis Wedasana Tahun 2011 ).
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Faktor – faktor yang disebabkan oleh jalan dapat diklasifikasikan
sebagai berikut :
a. Kecelakaan jalan yang disebabkan oleh perkerasan jalan :
1. Lebar perkerasan yang tidak memenuhi syarat.
2. Permukaan jalan yang licin dan bergelombang.
3. Permukaan jalan yang berlubang.
b. Kecelakaan jalan yang disebabkan alinyemen jalan :
1. Tikungan yang terlalu tajam.
2. Tanjakan dan turunan yang terlalu curam.
c. Kecelakaan jalan yang disebabkan oleh pengelolaan jalan :
1. Jalan rusak.
2. Perbaikan jalan yang menyebabkan kerikil dan debu berserakan.
d. Kecelakaan jalan yang disebabkan oleh penerangan jalan :
1. Tidak adanya lampu penerangan jalan pada malam hari.
2. Lampu penerangan jalan yang rusak dan tidak diganti.
e. Kecelakaan jalan yang disebabkan oleh rambu – rambu lalu lintas :
1. Rambu ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai.
2. Rambu lalu lintas yang ada kurang dan rusak.
3. Penempatan rambu yang membahayakan pengguna jalan.
4. Faktor Lingkungan
Jalan mempunyai pengaruh besar terhadap aksesibilitas lalu lintas
antar kota. Berbagai faktor lingkungan jalan sangat berpengaruh dalam
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kegiatan lalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur
kecepatan (mempercepat, konstan, memperlambat atau berhenti).
Faktor – faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan (Oglesby
dan Hick, 1999), antara lain :
a. Lokasi Jalan
1. Di dalam kota, misalnya di daerah pasar, pertokoan, perkantoran,
sekolah, perumahan dan lain sebagainya.
2. Di luar kota, misalnya di daerah datar, pedesaan, pegunungan dan
sebagainya.
3. Di tempat khusus, misalnya di depan tempat ibadah, rumah sakit,
tempat wisata dan lain sebagainya.
b. Iklim dan Cuaca
Indonesia mengalami dua macam musim yaitu musim
penghujan dan kemarau, hal ini menjadi perhatian bagi para
pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Selain itu adanya
pergantian waktu dari pagi, siang, sore dan malam hari memberikan
intensitas cahaya yang berbeda – beda, hal tersebut mempengaruhi
kondisi jalan yang terang, gelap atau remang – remang. Sehingga
mempengaruhi para pengemudi sewaktu mengendarai kendaraannya.
c. Volume Lalu Lintas (karakter arus Lalu Lintas)
Volume lalu lintas adalah sebuah peubah (variabel) yang paling
penting dalam teknik lalu lintas, dan pada dasarnya merupakan proses
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perhitungan yang berhubungan dengan jumlah gerakan per satuan
waktu pada lokasi tertentu. (Oglesby dan Hick, 1999).
Arus lalu lintas pada suatu lokasi tergantung pada beberapa
faktor yang berhubungan dengan kondisi daerah setempat. Besaran ini
bervariasi pada tiap jam dalam sehari, tiap hari dalam seminggu dan
tiap bulan dalam satu tahun sehingga karakternya berubah.
d. Geometrik Jalan
Geometrik jalan adalah suatu bangun jalan raya yang
menggambarkan tentang bentuk / ukuran jalan raya baik yang
menyangkut penampang melintang, memanjang, maupun aspek lain
yang terkait dengan bantuan fisik jalan (Rekayasa Transportasi, 2006).
Geometri yang direncanakan harus menghasilkan efisiensi yang
maksimum terhadap operasi lalu lintas dengan aman, nyaman dan
ekonomis. Secara detail rancangan tergantung pada topografi, lokasi,
tipe dan intensitas lalu lintas pada jalan tersebut.
Faktor – faktor yang mendukung pedoman prinsip dalam
perancangan geometri jalan raya digambarkan sebagai berikut :
1. Ekonomi jalan raya
Perancangan jalan raya yang baik dimulai dari biaya kontruksi
awal, biaya pemeliharaan, biaya operasi yang memberikan biaya
total minimum per kilometer per tahun.
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2. Topografi jalan
Topografi adalah faktor dalam menentukan lokasi jalan dan pada
umumnya mempengaruhi penentuan trase jalan, seperti : landai
jalan, jarak pandang, penampang melintang dan lain – lainya
(Sidharta, 1997). Kondisi medan sangat dipengaruhi oleh hal – hal
sebagai berikut :
a. Tikungan
Jari – jari tikungan dan pelebaran perkerasan sedemikian rupa
sehingga terjamin keamanan jalanya kendaraan – kendaraan
dan pandangan bebas yang cukup luas.
b. Tanjakan
Adanya tanjakan yang cukup suram dapat mengurangi
kecepatan kendaraan dan kalau tenaga tariknya tidak cukup,
maka berat muatan kendaraan harus dikurangi, yang berarti
mengurangi kapasitas angkut dan sangat merugikan. Karena itu
diusahakan supaya tanjakan dibuat landai sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Tabel 2.1. Klasifikasi kemiringan medan
Golongan Medan

Lereng Melintang (%)

Datar (D)

0 sampai dengan 9,9

Bukit (B)

10 sampai dengan 24,9

Gunung (G)

Lebih besar dari 25

Sumber : PPGJR No. 13/1970/BM.
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c. Klasifikasi lapangan (terrain)
Pertimbangan ekonomi tidak menganjurkan untuk membangun
suatu jalan raya dengan standar yang sama untuk semua terrain.
Klasifikasi itu terbagi atas :
1. Steep terrain (curam) kondisi dimana dengan lereng lebih
besar 60 %.
2. Mountaneous terrain (pegunungan/tinggi) kondisi dimana
lereng antara 15 % - 60 %.
3. Molling terrain kondisi dimana lereng antara 10% - 60%.
4. Level (flat terrain) kondisi dimana lereng kurang dari 10 %.
d. Kapasitas Jalan Raya
Kapasitas adalah kemampuan jalan untuk menerima suatu
volume lalu lintas. Kapasitas dapat dibedakan atas kapasitas
kapasitas dasar (basic capacity), kapasitas yang mungkin
(possible capacity) dan kapasitas praktis (practical capacity).

E. Jenis dan Bentuk Kecelakaan
Jenis dan bentuk kecelakaan dapat diklasifikasikan menjadi lima
yaitu, kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan, kecelakaan berdasarkan
lokasi kejadian, kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan,
kecelakaan berdasarkan posisi terjadinya kecelakaan dan kecelakaan
berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat.
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Penjelasan mengenai jenis dan bentuk kecelakaan tersebut diuraikan
lebih lanjut dibawah ini :
1. Kecelakaan Berdasarkan Korban Kecelakaan
Menurut pasal 93 dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasana dan Lalu Lintas Jalan, sebagai peraturan pelaksanaan dari
Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengklasifikasikan
korban kecelakaan sebagai berikut :
a. Kecelakaan Luka Fatal/Meninggal
Korban meninggal atau korban mati adalah korban yang dipastikan
mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam waktu paling lama 30
hari setelah kecelakaan tersebut.
b. Kecelakanaan Luka Berat
Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita
cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari
sejak terjadinya kecelakaan. Yang dimaksud cacat tetap adalah apabila
sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali
dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.
c. Kecelakaan Luka Ringan
Korban luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang
tidak

membahayakan

jiwa

dan/atau

tidak

pertolongan/perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

memerlukan
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2. Kecelakaan Berdasarkan Lokasi Kejadian
Kecelakaan dapat terjadi dimana saja disepanjang ruas jalan, baik
pada jalan lurus, tikungan jalan, tanjakan dan turunan, di dataran atau di
pegunungan, di dalam kota maupun di luar kota.
3. Kecelakaan Berdasarkan Waktu Terjainya Kecelakaan
Kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu : jenis dan waktu.
a. Jenis Hari
-

Hari Kerja

: Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan
Jum`at.

-

Hari Libur Nasional

: Hari Libur Nasional

-

Akhir Pekan

: Sabtu dan minggu.

b. Waktu
-

Dini Hari

: jam 00.00 – 06.00

-

Pagi Hari

: jam 06.00 – 12.00

-

Siang Hari

: jam 12.00 – 18.00

-

Malam Hari

: jam 18.00 – 24.00
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4. Kecelakaan Berdasarkan Posisi Kecelakaan
Kecelakaan dapat terjadi dalam berbagai posisi tabrakan, diantaranya :
a. Tabrakan pada saat menyalip (side swipe).
b. Tabrakan depan dengan samping (right angle)
c. Tabrakan muka dengan belakang (rear end).
d. Tabrakan muka dengan muka (head on)
e. Tabrakan dengan pejalan kaki (pedestrian)
f. Tabrakan lari (hit dan run)
g. Tabrakan diluar kendali (out of control)
5. Kecelakaan Berdasarkan Jumlah Kendaraan yang Terlibat
Kecelakaan dapat juga didasarkan atas jumlah kendaraan yang
terlibat baik itu kecelakaan tunggal yang dilakukan oleh satu kendaraan,
kecelakaan ganda yang dilakukan oleh dua kendaraan, maupun kecelakaan
beruntun yang dilakukan oleh lebih dari dua kendaraan.

F. Rambu Lalu Lintas
Menurut UU RI Nomor 22 tahun 2009 pasal 1, tanda/rambu lalu lintas
adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka,
kalimat, dan atau perpaduan antara keduanya sebagai peringatan, larangan,
perintah atau petunujuk bagi pemakai jalan. Informasi merupakan hal yang
diperlukan dalam tugas – tugas mengemudi, dan rambu lalu lintas (meliputi
marka jalan) penting sebagai alat menganjurkan, memperingatkan dan
mengontrol pengemudi dan pemakai jalan lainnya. Rambu – rambu tersebut
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harus efektif dalam lingkungannya, baik diatas maupun diluar jalan, siang dan
malam secara menerus, sesuai handal dan standar dalam mengerahkan lalu
lintas dan pada berbagai kondisi cuaca.
Informasi yang ditampilkan pada rambu harus tepat dalam poengertian
sesuai dengan pesan yang ditampilkan melalui kata-kata, simbul-simbul atau
bentuk gabungan kata dan simbul. Frekuensi harus seperti membuat perhatian
langsung setiap saat dibutuhkan tetapi tidak boleh secara sembarangan yang
malahan dapat menjadikan tidak diperhatikan. Kategori utama pada rambu
dapat diperhatikan sebagai berikut (Suprapto,TM, dkk dalam terjemahan
Hobbs, 1995 : 558).
1. Rambu peringatan diperlukan untuk mengidentifikasi gangguan nyata dan
potensial yang bersifat permanen atau temporer seperti, persimpangan
jalan, belokan, bukit, anak-anak, pekerjaan jalan. rambu-rambu ini
biasanya berbentuk segi tiga sama kaki dengan puncaknya berada diatas:
perkecualian yang prinsip adalah pemakaian segitiga terbalik untuk
peringatan “stop” atau beri jalan pada kendaraan lain.
2. Rambu peraturan menunjukkan peraturan perundangan yang mengatur
pengontrolan jalan raya dan pengoperasian dengan memberikan perhatian
pada persyaratan, larangan atau pembatasan dan, di Inggris terdapat dua
kelompok utama yaitu: (a) perintah, yang memerintahkan pengemudi
untuk tidak melakukan, misalnya, stop (berhenti), pelan-pelan, tetap pada
jalur kiri dan sebagainya; dan (b) larangan, yaitu memerintah pengemudi
untuk tidak melakukan, misalnya dilarang masuk, dilarang belok, dilarang
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menunggu dan sebagainya. dengan perkecualian pada rambu peraturan
untuk memberi jalan kendaraan lain yang berupa segi tiga terbalik, seluruh
rambu lainnya berbentuk lingkaran, meskipun pada jalur bus rambu
tersebut berupa empat persegi panjang.
3. Rambu informasi disediakan untuk kenyamanan pemakai jalan, dan
meningkatkan baik efisiensi maupun keamanan operasi jalan raya.
Kategori yang utama dalam kelompok ini adalah rambu penunjuk arah
yang memberikan informasi mengenai tujuan dan jarak, tetapi rambu lain
meliputi informasi dan saran pada tempat parkir, tempat penyimpanan
mobil, toilet, dan berbagai daerah pelayanan lainya. Kebanyakan rambu
informasi berbentuk empat persegi panjang dengan ujung runcing yang
ditambahkan pada beberapa rambu penunjuk arah.

G. Marka Jalan
Menurut UU Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Pasal 1,
marka lalu lintas adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang
meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis
melintang, garis serong serta lambang lainnya yang fungsinya untuk
mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
Marka lalu lintas ini dicatkan langsung pada perkerasan atau tepi jalan. Contoh
dari marka lalu lintas antara lain : garis pembatas jalur, tanda belok dan lurus
pada jalur jalan, garis dilarang untuk berpindah ke jalur disebelahnya, tanda
stop, zebra cross dan lain-lain.
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Pemberian marka terutama digunakan untuk mengontrol posisi
kendaraan ke arah sisi/samping jalan, termasuk di dalamnya : marka jalur,
alur/chanell sistem marka, larangan menyiap pada dua jalur dua arah atau
sebagai pembatas tepi perkerasan dan halangan pada tepi, disebelah atau dekat
perkerasan.
Marka melintang banyak digunakan untuk bahu jalan/shoulder. Kata
dan simbol dan “Garis Henti” pada tempat persimpangan pejalan kaki. Karena
sudut pandangan kecil pada marka jalan bagi pengemudi, maka garis
melintang harus diperbesar atau sesuai dengan rencana untuk memberikan
penglihatan yang sama tebalnya dengan marka memanjang. Hal ini berlaku
juga untuk marka dalam bentuk huruf dan simbol lainnya.
1. Lampu Pengatur Lalu Lintas
Lampu pengatur lalu lintas adalah semua alat pengatur lalu lintas yang
dioperasikan dengan tenaga listrik yang berfungsi untuk mengarahkan atau
memperingatkan pengemudi kendaraan bermotor, pengendara sepeda atau
pejalan kaki (Oglesby dan Hick, 1999). Apabila dipasang dengan baik,
maka alat ini akan dapat memberikan keuntungan dalam kontrol lalu lintas
dan

keamanan.

Keuntungankeuntungan

yang

diperoleh

dengan

pemasangan Traffic Signal adalah :
a. Memberikan gerakan lalu lintas yang teratur.
b. Menurunkan frekwensi tertentu, antara lain kemungkinan kecelakaan
terhadap pejalan kaki yang menyeberang jalan.
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c. Memberikan interupsi yang berarti bagi lalu lintas yang berat untuk
memberi waktu pada lalu lintas lain untuk lewat, memasuki atau
melewati persimpangan dan juga untuk pejalan kaki.
d. Lebih ekonomis dan efektif dibandingkan dengan kontrol sistem
manual.
e. Memberi kepercayaan diri pada pengemudi dengan pemberian batasbatas berhenti ataupun berjalan.
2. Jalur Lalu Lintas
Jalur lalu lintas adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas
kendaraan yang secara fisik berupa perkerasan jalan, dimana jalur dapat
terdiri atas beberapa lajur. Batas jalur lalu lintas dapat berupa median,
bahu, trotoar, pulau jalan, dan separator. Lebar jalur sangat ditentukan oleh
jumlah dan lebar jalur peruntukkannya. Lebar jalur minimum untuk jalan
umum adalah 4,5 meter, sehingga memungkinkan 2 kendaraan besar yang
terjadi sewaktu-waktu dapat menggunakan bahu jalan. Jalur lalu lintas
terdiri atas beberapa tipe, yaitu:
a. 1 jalur-2 lajur-2 arah (2/2 UD);
b. 1 jalur-2 lajur-1 arah (2/1 UD);
c. 2 jalur-4 lajur-2 arah (4/2 D);
d. 2 jalur-n lajur-2 arah (n12 D), dimana n = jumlah lajur.
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3. Lajur Lalu Lintas
Lajur adalah bagian jalur lalu lintas yang memanjang, dibatasi oleh marka
lajur jalan, memiliki lebar yang cukup untuk dilewati suatu kendaraan
bermotor sesuai kendaraan rencana. Jumlah lajur ditetapkan dengan
mengacu kepada MKJI berdasarkan tingkat kinerja yang direncanakan, di
mana untuk suatu ruas jalan dinyatakan oleh nilai rasio antara volume
terhadap kapasitas yang nilainya tidak lebih dari 0.80. Untuk kelancaran
drainase permukaan, lajur lalu lintas pada alinyemen horizontal
memerlukan kemiringan melintang normal. Besaran kemiringan untuk
perkerasan aspal dan beton sebaiknya 2-3%, sedangkan untuk perkerasan
kerikil sebesar 4-5%. Pada tabel berikut dapat dilihat lebar lajur yang
tergantung pada kecepatan dan kendaraan rencana, dimana dalam hal ini
dinyatakan dengan fungsi jalan.

H. Alinemen dan Permukaan Jalan
Alinemen jalan adalah faktor yang sangat utama untuk meningkatkan
tingkat aman dan efisien di dalam memenuhi kebutuhan lalu lintas (Alik
Ansyori, 2005). Alinemen dipengaruhi oleh topografi, karakteristik lalu lintas
dan fungsi jalan. alinemen dibagi menjadi dua antara lain alinemen horisontal
dan alinemen vertikal, elinemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Alinemen horisontal adalah alinemen yang terdiri dari serangkaian
kelandaian yang dihubungkan oleh lengkung horisontal.
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2. Alinemen vertikal adalah alinemen yang terdiri dari serangkaian
kelandaian yang dihubungkan oleh lengkung vertikal.
Hubungan lebar jalan, kelengkungan dan gerak pandang semuanya
memberikan efek besar pada terjadinya kecelakaan. Umumnya lebih peka bila
mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama karena mempunyai efek
psikologis pada para pengemudi dan mempengaruhi pilihanya pada kecepatan
gerak. Misalnya memperlebar elinemen jalan yang tadinya sempit dan
alinemennya tidak baik akan dapat mengurangi kecelakaan bila kecepatan
tetap sama setelah perbaikan jalan. akan tetapi, kecepatan, biasanya semakin
besar karena adanya rasa aman, sehingga laju kecelakaan pun meningkat
(Suprapto,TM, dkk dalam terjemahan Hobbs, 1995 : 558).

I. Daerah Rawan Kecelakaan
Daerah rawan kecelakaan lalu lintas meliputi dua tahapan diantaranya
sejarah kecelakaan (acciden history) dari seluruh wilayah studi dipelajari
untuk memilih beberapa lokasi yang rawan terhadap kecelakaan dan lokasi
terpilih dipelajari secara detail untuk menemukan penanganan yang dilakukan.
Menurut
kecelakaan

Pusdiklat

dikelompokkan

Perhubungan
menjadi

Darat,

1998,

daerah

rawan

tiga diantaranya,

tampak

rawan

kecelakaan (hazardous sites), rute rawan kecelakaan (hazardous routes) dan
wilayah rawan kecelakaan (hazardous area).

26

1. Lokasi rawan kecelakaan (hazardous sites)
Lokasi atau site adalah daerah – daerah tertentu yang meliputi pertemuan
jalan, acces point dan ruas jalan yang pendek. Berdasarkan panjangnya
tampak rawan kecelakaan (hazardous site) dapat dikelompokkan menjadi
dua (Pusdiklat Perhubungan Darat, 1998), yaitu :
a. Black site/section merupakan ruas rawan kecelakaan lalu lintas
b. Black spot merupakan titik pada ruas rawan kecelakaan lalu lintas (0,03
kilometer sampai dengan 1,0 kilometer).
2. Rute rawan kecelakaan (hazardous routes)
Panjang rute kecelakaan biasanya ditetapkan lebih dari 1 kilometer kriteria
yang dipakai dalam menentukan rute rawan kecelakaan (hazardous routes)
adalah sebagai berikut (Pusdiklat Perhubungan Darat, 1998) :
a. Jumlah kecelakaan melebihi suatu nilai tertentu dengan mengabaikan
variasi panjang rute dan variasi volume kecelakaan.
b. Jumlah kecelakaan per kilometer melebihi suatu nilai tertentu dengan
mengabaikan nilai kendaraan.
c. Tingkat kecelakaan (per kendaraan – kilometer) melebihi nilai tertentu.
3. Wilayah rawan kecelakaan (hazardous area)
Luas wilayah rawan kecelakaan (hazardous area) biasanya ditetapkan
berkisar 5 km².
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Kriteria dipakai dalam penentuan wilayah kecelakaan adalah
sebagai berikut (Pusdiklat Perhubungan Darat, 1998) :
a. Jumlah kecelakaan per km² pertahun dengan mengabaikan variasi
panjang jalan dan variasi volume lalu lintas.
b. Jumlah kecelakaan per penduduk dengan mengabaikan variasi panjang
jalan dan variasi volume kecelakaan.
c. Jumlah kecelakaan per kilometer jalan dengan mengabaikan volume
lalu lintas.
d. Jumlah kecelakaan perkendaraan yang dimiliki oleh penduduk didaerah
tersebut (hal ini memamasukkan faktor volume lalu lintas secara kasar).
Menurut pedoman penanganan lokasi rawan kecelakaan (Anonim, 2004).
Suatu lokasi dapat dinyatakan sebagai lokasi rawan kecelakaan apabila :
1. Memiliki angka kecelakaan yang tinggi.
2. Lokasi kejadian kecelakaan relatif bertumpuk.
3. Lokasi kecelakaan berupa persimpangan, atau segmen ruas jalan sepanjang
100 – 300 m untuk jalan perkotaan, atau segmen ruas jalan sepanjang 1 km
untuk jalan antar kota.
4. Kecelakaan terjadi dalam ruang dan rentan waktu yang relatif sama.
5. Memiliki penyebab kecelakaan dengan faktor yang spesifik.
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J. Pengertian Jalan
Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapanya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada
permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (UU
Nomor 22 pasal 1 ayat 12 Tahun 2009).
1. Kelas Jalan
Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan UU Nomor
22 Pasal 19 Tahun 2009, antara lain :
a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan
penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan ; dan
b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi
kendaraan bermotor.
2. Jalan dibagi dalam kelas – kelas yang penetapanya kecuali didasarkan
pada fungsinya juga dipertimbangkan pada besarnya volume serta sifat
lalu lintas yang diharapkan akan menggunakan jalan yang bersangkutan.
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Adapun klasifikasi jalan menurut Alik Ansyori, 2001 meliputi
tabel dibawah ini :
Tabel 2.2. Klasifikasi kelas jalan
Klasifikasi
Keterangan
Tipe
jalan dengan standar tinggi
untuk melayani antar wilayah
atau antar kota untuk kecepatan
Tipe
tinggi dengan pembatasan jalan
I
Klas I
masuk
Jalan dengan standar tinggi
untuk melayani antar wilayah
atau didalam metropolitan
untukkecepatan tinggi dengan
klas II
pembatasan jalan masuk
Jalan dengan standar tinggi, 2
jalur atau lebih untuk antar kota
atau dalam kota, kecepatan
tinggi, volume lalu lintas tinggi
Tipe
dengan masih ada beberapa
II
klas I
pembatasan jalan masuk.
Jalan dengan standar tinggi, 2
lajur atau lebih untuk melayani
antar /dalam kota, kecepatan
tinggi, volume lalu lintas sedang
dengan/ tanpa pembatasan jalan
Klas II
masuk.
Jalan dengan standar menengah,
2 lajur atau lebih melayani antar
distrik,
kecepatan
sedang,
volume lalu lintas tinggi, tanpa
Klas III
pembatasan jalan masuk.
Jalan dengan standar rendah, 1
lajur dua arah sebagai jalan
Klas IV
penghubung.
Sumber : Alik Ansyori, 2001
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3. Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada
pasal 19 UU Nomor 22 Tahun 2009, terdiri atas :
a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui
kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500
milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran
paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.
b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, lokal, kolektor dan lingkungan yang
dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi
2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter,
ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
c. Jalan kelas III, jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat
dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100
milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran
paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan
bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran
panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200
milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.
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K. Klasifikasi dan Fungsi Jalan (Alik Ansyori, 2001)
1. Berdasarkan Sistem Jaringan Jalan
a. Sistem Jaringan Jalan Primer
Adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan secara menerus
kota jenjang ke satu, kota jenjang ke dua, kota jenjang ke tiga, dan kota
– kota di bawahnya sampai ke persiil dalam satu satuan wilayah
pengembangan.
b. Sistem Jaringan Jalan Sekunder
Adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan kawasan – kawasan
yang memiliki fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder
kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai keperumahan.
2. Berdasarkan fungsinya
a. Jalan Arteri Primer
Adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota
jenjang kedua.
b. Jalan kolektor primer
Adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota
jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota
jenjang ketiga.
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c. Jalan lokal primer
Adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persiil
atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persiil atau kota
jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jejang ketiga dengan
kota dibawahnya, atau kota jenjang ketiga dengan persiil atau kota
dibawah jenjang ketiga sampai persiil.
d. Jalan arteri sekunder
Adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan
sekunder

kesatu

atau

menghubungkan

kawasan

kesatu

atau

menghubungkan kawasan sekunder kedua.
e. Jalan lokal sekunder
Adalah jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder ketiga atau
dibawahnya dan kawasan sekunder dengan perumahan.
3.

Berdasarkan Wewenang Pembinaan
a. Jalan Nasional
Adalah jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan
antar ibukota propinsi, dan jalan lain yang mempunyai nilai strategis
terhadap kepentingan nasional.
b. Jalan Propinsi
adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota propinsi
dengan ibukota Kabupaten/ Kotamadya atau antar ibukota Kabupaten/
Kotamadya.

33

c. Jalan Kabupaten
Adalah jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan
jalan propinsi, jalan lokal primer, jalan sekunder dan jalan lain yang
tidak termasuk dalam kelompok jalan nasional atau jalan propinsi serta
jalan kotamadya.
d. Jalan Kotamadya
Adalah jalan sekunder didalam kotamadya. Penetapan status suatu ruas
jalan arteri sekunder dan atau ruas jalan kolektor sekunder sebagai
jalan kotamadya dilakukan dengan keputusan Gubernur KDH Tk.I atas
usulan Pemda Kotamadya yang bersangkutan.
e. Jalan khusus
Adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh instansi/ badan
hukum/ perorangan untuk melayani kepentingan masing – masing.
f. Jalan tol
Adalah

jalan

yang

dibangun

dimana

pemilikan

dan

hak

penyelenggaraanya ada pada Pemerintah atas usul Menteri, Presiden
menetapkan suatu ruas jalan tol dan haruslah merupakan alternatif
lintas jalan yang ada.
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Jaringan jalan menurut (Sakti Adji A. 2011 : 20), bahwa
jaringan jalan terdiri atas jaringan jalan primer dan jaringan jalan
sekunder. Adapun penjelasan dari jaringan jalan tersebut antara lain :
1. Jaringan jalan primer merupakan jaringan jalan dengan peranan
pelayanan ditsribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua
wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul
jasa distribusi yang berwujud pusat – pusat kegiatan.
2. Jaringan jalan sekunder merupakan jaringan jalan dengan peranan
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam
kawasan perkotaan.

L. Kapasitas Ruas Jalan
Kapasitas jalan merupakan ukuran kinerja (performance), pada
kondisi yang bervariasi, dapat diterapkan pada suatu lokasi tertentu atau pada
suatu jaringan jalan yang sangat kompleks (Suprapto,TM, dkk dalam
terjemahan Hobbs, 1995 : 558). Berhubung beragamnya geometrik jalan –
jalan, kendaraan, pengendara dan kondisi lingkungan, serta sifat saling
keterkaitannya, kapasitas bervariasi menurut kondisi lingkungannya.
Jumlah total kendaraan yang terdapat pada suatu arus lalu lintas sangat
berpengaruh pada waktu tempuh dan biaya perjalanan pengendara, serta
kebebasanya untuk melakukan manuver dengan aman pada tingkat
kenyamanan pada kondisi dan tata letak jalan tertentu. Konsep mengenai
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kinerja ini telah membawa pada suatu definisi mengenai kapasitas operasi
dalam hal kriteria tingkat pelayanan.

M. Karakteristik Lalu Lintas (Alik Ansyori, 2001)
1. Karakteristik Kendaraan
Pada dasarnya kendaraan dibuat sebagai salah satu dari tujuan
dasar akan angkutan yaitu :
a. Angkutan pribadi, yaitu angkutan untuk masing – masing individu /
keluarga, yang memiliki kendaraan sebagai sarana angkutan.
b. Angkutan umum, yaitu angkutan yang tersedia untuk umum atau
masyarakat dengan mengenai biaya/tarif angkutan.
c. Angkutan barang, yaitu untuk memuat segala jenis barang karakteristik
barang berdasarkan fisiknya terdiri dari :
1. Dimensi
2. Berat
3. Kinerja (performance).
d. Karakteristik Pengemudi
Reaksi yang diberikan oleh pengendara terhadap kondisi jalan dan
kondisi lalu lintas sangat tergantung pada faktor – faktor :
1. Persepsi pengendara (perception), yaitu menerima rangsang
(stimulus) dengan melihat objek.
2. Identifikasi atau intelektual (identification or intellection), yaitu
pengindentifikasian dan pemahaman terhadap rangsang (stimulus).
3. Pertimbangan atau emosi (judgement or emotion), yaitu proses
pengambilan keputusan berupa aksi yang akan dilaksanakan
(berhenti, menyiap, bergabung dan membunyikan klakson).
4. Reaksi (reaction or volition), yaitu melaksanakan keputusan yang
diambil.
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N. Karakteristik Volume Lalu Lintas
Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melintasi satu titik
pengamatan dalam satu – satuan waktu (hari, jam atau menit) pada lokasi
tertentu (Shidarta, 1997). hubunganya dengan kapasitas jalan, pengaruh dari
setiap jenis kendaraan tersebut terhadap keseluruhan arus lalu lintas,
diperhitungkan dengan membandingkanya terhadap pengaruh dari suatu mobil
penumpang.
Pengaruh mobil penumpang dalam hal ini dipakai sebagai satuan dan
disebut Satuan Mobil Penumpang (SMP). Bagi jalan – jalan di daerah datar
digunakan koefisien dibawah ini :
Tabel 2.4. Klasifikasi Satuan Mobil Penumpang
Jenis Kendaraan

Bobot

Sepeda motor

0,5

Mobil Penumpang

1,0

Truk ringan/ Mikro bus (5 ton)

2,0

Truk sedang (> 5 ton)

2,5

Bus

3,0

Truk berat (> 10 ton)

3,0

Sumber : Alik Ansyori, 2001
O. Pengertian Peta
Peta adalah gambaran atau representasi/gambaran unsur – unsur
ketampakan abstrak, yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya
dengan permukaan bumi atau benda – benda angkasa, yang pada umumnya
digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil/diskalakan (International
Cartographic Association, 1973).
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Beberapa contoh dapat disebutkan fungsi peta menurut (Maruli
Sinaga, 1995), sebagai berikut :
1. Fungsi Peta untuk Perencanaan Regional
a. Untuk memberikan informasi pokok dari aspek keruangan tentang
karakter dari suatu darah.
b. Sebagai suatu alat penganalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
c. Sebagai alat untuk menjelaskan penemuan – penemuan penelitian yang
dilakukan.
d. Sebagai alat untuk menjelaskan rencana - rencana yang diajukan.
2. Fungsi Peta dalam Kegiatan Penelitian
Dalam suatu kegiatan penelitian, peta berfungsi sebagai :
a. Alat bantu sebelum melakukan survai untuk mendapatkan gambaran
tentang daerah yang akan diteliti.
b. Sebagai alat yang digunakan selama penelitian, misalnya menemukan
data yang ditemukan dilapangan.
c. Sebagai alat untuk melaporkan hasil penelitian.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini mengambil lokasi jalan Nasional Arteri
Primer dan Arteri Sekunder Kabupaten Kendal. Lokasi ini diambil dari
gambaran kondisi ruas jalan yang sering terjadi kecelakaan (Satlantas
Kabupaten Kendal, 2012).

B. Variabel Penelitian
variabel yang dipakai untuk menganalisis daerah rawan kecelakaan (black
site) dan titik rawan kecelakaan (black spot) meliputi:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden
atau objek yang diteliti, atau ada hubunganya dengan yang diteliti
( Moh. Pabundu T., 2005 : 44). Dalam penelitian ini data primer
dikumpulkan

dengan

observasi

visual

yaitu

dengan

melakukan

pengukuran di lapangan.
Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a. Penentuan absolute (koordinat X dan Y) daerah rawan kecelakaan dan
titik rawan kecelakaan.
b. Rambu – Rambu Lalu Lintas.
c. Penggunaan lahan
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d. Geometrik jalan meliputi, lebar jalan dan median jalan.
4. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak secara
langsung dari subjek atau objek yang diteliti, tetapi melalui pihak lain
seperti instansi – instansi atau lembaga – lembaga yang terkait,
perpustakaan, arsip perorangan dan sebagainya ( Moh. Pabundu T., 2005 ).
Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a. Peta jaringan jalan
b. Peta Administrasi
c. Data jumlah kecelakaan
d. Data jumlah korban kecelakaan
e. Data volume kendaraan
f. Kemiringan medan lokasi
g. Data jumlah kendaraan
h. Data jumlah penduduk
i. Data ruas jalan nasional.
j. Kapasitas jalan.
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D. Metode Pengumpulan Data
Metode

pengumpulan

data

pengumpulan data untuk keperluan

adalah

cara

pengadaan

atau

pelaksanaan penelitian. Untuk

mendapatkan data – data dalam penelitian ini digunakan orientasi dan analsis
melalui metode antara lain :
1. Metode Observasi Lapangan
Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan
pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau
fenomena yang ada pada objek penelitian (Moh. Pabundu T., 2005: 44).
Dalam penelitian ini tujuan dari observasi untuk melihat kondisi
permasalahan di lapangan untuk diteliti, baik secara fisik maupun
gambaran umum permasalahan yang ada di lapangan.
2. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan
melakukan pengamatan melalui pengambilan gambar kondisi di lapangan
untuk dianalisis maupun diteliti (Moh. Pabundu T., 2005: 44). Data yang
dimaksud maliputi jaringan jalan, karakteristik daerah rawan kecelakaan
dan gambaran umum daerah penelitian baik daerah rawan kecelakaan
maupun titik rawan kecelakaan.
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3. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam
menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang akan atau
sedang diteliti. Informasi tersebut dapat berupa buku – buku ilmiah,
laporan penelitian, karangan – karangan ilmiah, tesis dan disertasi,
peraturan – peraturan, ketetapan – ketetapan, buku tahunan, ensiclopedia,
dan sumber – sumber tertulis lainnya baik cetak maupun elektronik.

E. Tahap Penelitian
Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan penelitian, meliputi tahap
persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pembuatan laporan, yang
diuraikan sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan
Tahap ini meliputi studi kepustakaan dan persiapan teknik survei lapangan
meliputi instansi maupun lembaga – lembaga yang terkait dalam
penelitian ini.
2. Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan melalui survey lapangan dan
pengumpulan data sekunder yang telah ada.
a. Survai lapangan, dengan melakukan pengamatan kondisi lapangan
sebenarnya obyek penelitian pada saat ini dengan melihat perubahan –
perubahan yang telah terjadi pada kondisi sekarang, meliputi kondisi
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fisik jalan, geometrik jalan, kemiringan medan dan penentuan absolut
koordinat X dan Y pada daerah rawan kecelakaan.
b. Survei data sekunder, berupa pengumpulan data dokumentasi, data
kecelakaan, data ruas jalan nasional dan peta dari instansi terkait
(survei instansional).
c. Pengolahan,
tahap ini meliputi analisis data angka kecelakaan, analisis penentuan
black site dan black spot, dan ploting data daerah rawan kecelakaan ke
dalam peta. Penelitian ini menghasilkan data peta daerah rawan
kecelakaan.
e. Pembuatan Laporan
Dalam sebuah penelitian tahap ini merupakan tahap akhir penelitian,
merupakan tahap laporan dan uraian pembahasan hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Teknik Z-Score
Z-Score adalah bilangan Z atau bilangan standart atau bilangan
baku. Bilangan Z dicari dari sampel yang berukuran n, data
dengan rata – rata

,

.....



 pada simpangan baku S, sehingga dapat dibentuk

data baru yaitu  ,  , 

.......  dengan rata – rata 0 simpangan baku 1.
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a. Mencari nilai standar deviasi
Nilai standar deviasi (S) adalah akar dari jumlah kuadrat dari rata-rata
angka kecelakaan per tahun dikurangi rata-rata angka kecelakaan
dibagi jumlah data (Hasan I, 2001).

∑ X − X)²
=

Keterangan :
S

: Standar deviasi

X

: Rata-rata angka kecelakaan pertahun



: Rata-rata angka kecelakaan

n

: Jumlah data

b. Mencari nilai Z-Score
Rumus Z dapat dicari dengan rumus (Hasan I. 2001) :
 =

X − 
S

Keterangan :









: Nilai Z-score kecelakaan pada lokasi i
: Jumlah data pada lokasi i
: Standart deviasi
: Nilai rata – rata
: 1, 2, 3, ....n
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Adapun klasifikasi dalam penentuan daerah rawan kecelakaan (black
spot) adalah sebagai berikut :
No

Nilai Z-Score

Kriteria

1

Nilai positif (0,)

Rawan kecelakaan

2

Nilai negatif (-0,)

Tidak rawan kecelakaan

Sumber : (Austroad, 1992)
Nilai Z-Score positif merupakan nilai Z-Score dibawah tingkat rata-rata
jumlah kejadian kecelakaan, sedangkan nilai Z-Score negatif merupakan
nilai Z-Score diatas tingkat rata-rata jumlah kejadian kecelakaan. Ruas
jalan yang teridentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan (black site) lalu
lintas adalah ruas jalan yang memiliki nilai Z-Score positif dan ruas jalan
yang tidak teridentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan adalah ruas
jalan yang memiliki nilai Z-Score negatif.
2. Teknik Cusum (Cumulative Summary)
Teknik Cusum (cumulative summary) adalah suatu teknik prosedur
yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan black spot. Grafik cusum
merupakan suatu prosedur statistik standar sebagai kontrol kualitas untuk
mendeteksi perubahan dari nilai mean. Nilai cusum dapat dicari dengan
rumus (Austroad, 1992) :
a. Mencari Nilai Mean (W)
Perhitungan untuk mencari nilai mean dari data sekunder, yaitu
sebagai berikut :
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∑

 = !"#
Keterangan :
W

: Nilai mean

∑X

: Jumlah Kecelakaan

L

: Jumlah station

T

: Waktu/Periode

b. Mencari Nilai Cusum Kecelakaan Tahun Pertama
Perhitungan untuk mencari nilai cusum kecelakaan tahun
pertama adalah dengan mengurangi jumlah kecelakaan tiap tahun
dengan nilai mean, yaitu :
$ = (

–W)

Keterangan :
$

: Nilai cusum kecelakaan untuk tahun pertama
: jumlah kecelakaan tiap tahun



: Nilai mean

c. Mencari Nilai Cusum Tahun Selanjutnya
Untuk mencari nilai cusum selanjutnya ( ) adalah dengan
menjumlahkan nilai cusum tahun pertama dengan hasil pengurangan
jumlah kecelakaan dan nilai mean pada tahun selanjutnya, yaitu :
% =[ $ + (

–W)]

Keterangan :
%

$

: Nilai cusum kecelakaan
: nilai cusum kecelakaan untuk tahun pertama

46

: jumlah kecelakaan


: nilai mean

Adapun klasifikasi dalam penentuan titik rawan kecelakaan (black
spot) adalah sebagai berikut :
No

Nilai Cusum (S1)

Kriteria

1

Memiliki nilai positif (0,)

Rawan kecelakaan

2

Memiliki nilai negatif (-0,)

Tidak rawan kecelakaan

Sumber : (Austroad, 1992)
Menentukan interval kelas rawan kecelakaan dari nilai Z-Score adalah
dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

I:

& '()*++,& '()(-./
∑%

Keterangan :
I

: Interval

Z

: Nilai Z-Score

No

Nilai Z-Score

Kelas Keterangan

1

0,97 – 0,75

I

Rawan

kecelakaan

sangat

tinggi
2

0,75 – 0,53

II

Rawan kecelakaan tinggi

3

0,53 – 0,32

III

Rawan kecelakaan rendah

( Sumber : Sutrisno Hadi, 2000)
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G. Kerangka Alur Penelitian
Studi Pendahuluan :
1. Studi pustaka
2. Studi lapangan

Identifikasi Masalah :
1. Latar belakang
2. Tujuan penelitian
Pengumpulan data

Data Primer :
1. Koordinat X dan Y pada
lokasi
daerah
rawan
kecelakaan.
2. Kemiringan medan lokasi
3. Rambu-rambu Lalu lintas
4. Geometrik Jalan

Data Sekunder :
1. Peta jaringan jalan
2. Peta administrasi
3. Data kecelakaan
4. Data ruas jalan
Nasional
5. Penggunaan lahan

Analisis Data

Analisis data kecelakaan :
Identifikasi karakteristik
kecelakaan

Analisis lokasi Black Spot :
( Metode Cusum )

Analisis lokasi black site :
( Z-Score )
Pemetaan Balck Site dan
Black Spot lalu lintas
( Arc View )

Gambar 3.1. Kerangka Alur Penelitian
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Daerah Penelitian
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian
Kabupaten Kendal merupakan satu dari 35 Kabupaten/kota yang
berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan posisi geografis
berkisar antara 109 55` 15’’ - 110 21`41’’ Bujur Timur dan 6 50` 20’’

- 7 12` 15’’ Lintang Selatan. Secara administratif, wilayah Kabupaten
Kendal di sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah timur
berbatasan dengan kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan
Kabupaten Temanggung. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan
Kabupaten Batang (Kendal dalam Angka, 2012).
Menurut Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal tahun 2006, jarak
terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari barat ke timur adalah sejauh 40
km, sedangkan dari utara ke selatan adalah 36 km. Kabupaten Kendal
mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 km² yang terbagi menjadi 20
kecamatan dengan 265 desa dan 20 kelurahan.
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Tabel 4.1. Luas Wilayah Per kecamatan Kabupaten Kendal tahun 2011
No

Kecamatan

Luas
(Km²)
1
Plantungan
48,82
2
Sukorejo
76.01
3
Pageruyung
51.43
4
Patean
92.94
5
Singorojo
119,32
6
Limbangan
71,72
7
Boja
64,09
8
Kaliwungu
47,73
9
Kaliwungu Selatan
65,19
10
Brangsong
34,54
11
Pegandon
31,12
12
Ngampel
33.88
13
Gemuh
38.17
14
Ringinarum
23.50
15
Weleri
30.28
16
Rowosari
32.64
17
Kangkung
38.98
18
Cepiring
30.08
19
Patebon
44.30
20
Kota Kendal
27.49
Jumlah
1.002.23
Sumber : Kabupaten Kendal dalam Angka, 2011/2012.

Persentase
4,87
7,58
5,13
9,27
11,91
7,16
6,39
4,76
6,50
3,45
3,11
3,38
3,81
2,34
3,02
3,26
3,89
3,00
4,42
2,74
100.00

Adapun peta administrasi Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar
4.1.
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Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Kendal
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2. Topografi
Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga kelas yaitu:
daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan
ketinggian antara 2.579 m dpl. Kemudian daerah perbukitan berada di
sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan
ketinggian antara 0 s/d 10 dpl dan suhu berkisar 27 C (Kendal dalam
Angka, 2011/2012). Mengingat wilayah Kabupaten Kendal yang terbagi
menjadi 2 (dua) daerah dataran, maka kondisi tersebut mempengaruhi
kondisi iklim wilayah Kabupaten Kendal. Wilayah Kabupaten Kendal
bagian utara yang didominasi oleh daerah dataran rendah dan berdekatan
dengan Laut Jawa.
3. Kondisi Iklim dan Curah Hujan
Mengingat wilayah Kabupaten Kendal yang terbagi menjadi 2
(dua) daerah dataran, maka kondisi tersebut mempengaruhi kondisi iklim
wilayah Kabupaten Kendal. Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara yang
didominasi oleh daerah dataran rendah dan berdekatan dengan Laut Jawa,
maka kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih panas dengan suhu
rata-rata 27 C. Sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan
yang merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi, kondisi iklim di
daerah tersebut cenderung lebih sejuk dengan suhu rata-rata 250 C.
4. Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal
Jumlah penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2011 tercatat
sebanyak 976.803 jiwa terdiri dari 483.523 (49,50 persen) laki-laki dan
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493.280 (50,50 persen) perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan
Boja 71.417 jiwa atau 7,31 persen dari total penduduk yang tinggal di
Kabupaten Kendal. Sedangkan Kecamatan yang jumlah penduduknya
paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk
33.858 jiwa atau 3,47 persen dari total penduduk di Kabupaten Kendal.
Adapun lebih spesifiknya data jumlah penduduk Kabupaten Kendal dapat
dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 4.2. Penduduk Kabupaten Kendal pada Tahun 2011.
Kecamatan
Laki-laki
Perempuan
Plantungan
16.465
17.393
Sukorejo
29.282
29.131
Pageruyung
17.969
18.033
Patean
25.786
25.826
Singorojo
25.606
25.464
Limbangan
17.224
17.444
Boja
35.429
35.988
Kaliwungu
26.832
28.065
Kaliwungu Selatan
22.803
23.484
Brangsong
23.930
24.156
Pegandon
18.746
19.308
Ngampel
17.243
18.128
Gemuh
24.854
25.628
Ringinarum
18.909
19.450
Weleri
30.629
31.779
Rowosari
25.575
25.562
Kangkung
24.338
24.637
Cepiring
24.901
26.357
Patebon
28.853
28.893
Kota Kendal
28.149
28.372
Jumlah
483.523
493.280
Sumber : Kabupaten Kendal dalam Angka, 2011/2012.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jumlah
33.858
58.595
36.002
51.612
51.070
34.668
71.417
54.897
46.287
48.086
38.054
35.371
50.482
38.359
62.408
51.137
48.975
51.458
57.746
56.521
976.803
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5. Jaringan Jalan
Jaringan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Kendal secara
administrasi pengawasannya dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis
yaitu, jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten (Kendal dalam
Angka, 2005). Panjang jalan di Kabupaten Kendal pada tahun 2011
tercatat 916,56 kilometer, yang terbagi menjadi tiga status kepemilikan
yaitu jalan negara 47,57 km, jalan propinsi 98 km, dan jalan kabupaten
770,99 km (Kendal dalam Angka, 2011/2012).
Kondisi jalan yang baik turut memperlancar lalu lintas barang
dari satu daerah ke daerah lain. Persentase jalan berupa aspal dan kerikil
sekitar 97,03 persen dan 2,97 persen, sisanya masih berupa jalan tanah.
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Tabel 4.3. Panjang Jalan Kabupaten Kendal Tahun 2011.
Status Jalan
No.

Perincian

1

Jenis Permukiman
a. Diaspal
b. Kerikil dan batu
c. Tanah
c. Tidak diperinci
Jumlah total
Kondisi Jalan
a. Baik
b. Sedang
c. Rusak
d. Rusak Berat
Jumlah total
Kelas Jalan
a. Kelas I
b. Kelas II
c. Kelas III
d. Kelas III A
e. Kelas III B
F. Kelas III C
g. Kelas Tidak dirinci
Jumlah total

2

3

Jalan
Nasional
2011

Jalan
Propinsi
2011

Jalan
Kabupaten/Kot
a
2011

47,57
0.00
0.00
0.00
47,57

98
0.00
0.00
0.00
98

684,57
60
26,423
0
770,99

35.00
9.00
3,75
0.00
47,57

55.00
21.00
22.00
0.00
98,00

380,087
153,25
137,656
100
770,993

47,57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,57

0.00
98,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98,00

49,350
98,000
45,350
358,000
125,000
70,000
25,293
770,99

Sumber : Kabupaten Kendal dalam Angka, 2011/2012
Adapun peta jaringan jalan Kabupaten Kendal dapat dilihat pada
gambar 4.2.
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Gambar 4.2. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Kendal.
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6. Kendaraan Bermotor Kabupaten Kendal
Jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya di Kabupaten
Kendal pada tahun 2011 mencapai 105.834 unit yang terdiri dari 97.842
unit sepeda motor, 5.884 unit mobil, 1.315 taksi, 869 unit truk, dan 284
unit bus (Kendal dalam Angka, 2011). Dari data tersebut bisa disimpulkan
bahwa aksesibilitas jaringan jalan di Kabupaten Kendal membutuhkan
fasilitas yang tinggi untuk sarana transportasi.
Tabel 4.4. Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya Kabupaten
Kendal, 2011.
Jenis Kendaraan
N
Kecamatan
Sepeda
o
Mobil Taksi Truk
Bus
Motor
1 Plantungan
76
50
11
0
1.849
2 Sukorejo
154
148
57
31
3.877
3 Pageruyung
133
78
38
3
4.276
4 Patean
269
51
30
3
2.037
5 Singorojo
251
77
32
5
6.729
Limbangan
6
208
51
16
0
3.530
Boja
7
362
0
86
33
9.113
Kaliwungu
8
329
252
94
10
6.711
Kaliwungu
9 Selatan
173
102
51
7
3.342
Brangsong
10
185
0
55
40
3.661
Pegandon
11
347
0
20
0
4.944
Ngampel
12
183
0
12
3
6.413
13 Gemuh
173
142
17
0
3.109
14 Ringinarum
215
12
41
7
5.241
15 Weleri
433
153
76
49
6.621
16 Rowosari
244
41
33
1
3.851
17 Kangkung
282
68
25
13
4.060
18 Cepiring
492
0
75
46
7.874
19 Patebon
547
40
57
19
4.306
20 Kota Kendal
828
50
43
14
5.938
Jumlah
5.884 1.315
869
284
97.482
Sumber : Kabupaten Kendal dalam Angka, 2011/2012
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7. Ruas Jalan Nasional Kabupaten Kendal
Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan primer dalam sistem
jaringan jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan
strategis nasional, serta jalan tol (UU RI No. 38 Tahun 2009). Jalan
Nasional di Kabupaten Kendal terdiri dari beberapa ruas jalan antara lain
jalan lingkar Weleri yang memiliki panjang jalan 4,600 km, Weleri –
batas Kota Kendal sepanjang 16,648 km, jalan lingkar Bodri yang
memiliki panjang jalan 0,801 Km, jalan raya barat dengan panjang jalan
1,660 km, jalan raya kendal (Kendal) panjang jalan 1,435 km, jalan raya
timur (Kendal) panjang jalan 2,230 km, batas Kota Kendal – Batas Kota
Semarang panjang jalan 8,738 km, jalan Ketapang – Kebonharjo (Kendal)
panjang jalan 5,400 km dan jalan lingkar Kaliwungu panjang jalan 7,852
km (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 631/KPTS/M/2009).
8. Kecelakaan dan Jumlah Korban Manusia
Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang memakan korban. Ada
yang mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Dari data
jumlah korban kecelakaan lalu lintas di ruas jalan nasional arteri primer
dan arteri sekunder Kabupaten Kendal pada tahun 2009 sampai dengan
tahun 2011, menunjukkan korban kejadian kecelakaan semakin meningkat
dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2009 korban
meninggal dunia sebanyak 33 orang, tahun 2010 korban meninggal
sebanyak 23 orang, dan tahun 2011 korban meninggal sebanyak 2 orang.
Jumlah korban kejadian kecelakaan pada tahun 2009 sebanyak 663 orang,
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tahun 2010 mengalami penurunan dengan jumlah kejadian kecelakaan
sebanyak 626 orang, dan tahun 2011 mengalami penurunan dengan
jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 425 orang.
Jumlah korban kejadian kecelakaan pada ruas jalan nasional arteri
primer dan arteri sekunder Kabupaten Kendal lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel 4.5.
Tabel 4.5 Jumlah Korban Manusia
No

Tahun

Korban
Ringan
584

Korban
berat
46

Jumlah

2009

Korban
Meninggal
33

1
2

2010

23

551

52

626

3

2011

48

262

25

425

663

Sumber : Hasil Analisis, 2013

9. Karakteristik Daerah Rawan Kecelakaan
Karakteristik daerah rawan kecelakaan lalu lintas di jalan nasional
arteri primer dan arteri sekunder Kabupaten Kendal dipengaruhi oleh
banyaknya jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan manusia dengan
kendaraan, selain itu juga dilihat dari kondisi jalan, kemiringan medan
jalan, volume kendaraan, kapasitas jalan, dan geometrik jalan yang
meliputi lebar jalan, panjang jalan dan median jalan. Dari data tersebut
digunakan sebagai gambaran kecenderungan kecelakaan yang terjadi di
ruas jalan nasional arteri primer dan arteri sekunder Kabupaten Kendal.
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a) Peristiwa Kejadian kecelakaan lalu lintas
Jumlah kejadian kecelakaan di jalan nasional arteri primer dan
arteri sekunder Kabupaten Kendal pada tahun 2009 sampai dengan
tahun 2011 relatif tinggi. Tahun 2010 merupakan kejadian kecelakaan
paling tinggi mencapai 558 kejadian. Kemudian tahun 2011 kejadian
kecelakaan yang paling tinggi kedua mencapai 342 kejadian dan tahun
2009 merupakan kejadian kecelakaan terendah mencapai 220. Data
jumlah kejadian kecelakaan tersebut dijadikan sebagai parameter
penentuan karakteristik daerah rawan kecelakaan (black site) dan titik
rawan kecelakaan (black spot). Untuk lebih jelasnya jumlah kejadian
kecelakaan pada ruas jalan nasional arteri primer dan arteri sekunder
dapat dilihat pada tabel 4.6 dan gambar 4.3.
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Tabel 4.6. Data Kejadian Peristiwa Kecelakaan di Jalan Nasional Kabupaten
Kendal Tahun 2009 – 2011.
Tahun Kejadian
Jumlah
Kecelakaan
No
Nama Jalan
Kecelakaan
2009
2010
2011
1 Jalan Raya Barat Weleri
20
25
24
69
2 Jalan Arteri Weleri
8
26
17
51
3 Jalan Raya Timur Weleri
5
18
11
34
4 Jalan Raya Brangsong
22
63
31
116
5 Jalan Pemuda
13
26
14
53
6 Jalan Tentara Pelajar
15
46
19
88
7 Jalan Soekarno-Hatta
38
80
28
146
8 Jalan Raya Kaliwungu
7
16
15
38
Jalan Raya Barat
9 Kaliwungu
3
21
36
60
Jalan Raya Timur
10 Kaliwungu
13
46
21
88
11 Jalan Masjid Kaliwungu
5
33
21
59
12 Jalan Raya Cepiring
60
122
92
199
19
46
30
95
13 Jalan Raya Gemuh
Jumlah
220
558
342
1120
Sumber : Hasil Analisis, 2013
140
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Gambar 4.3. Peristiwa Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional
Kabupaten Kendal Pada Tahun 2009 Sampai dengan Tahun 2011.
Sumber : Hasil Analisis, 2013
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Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.3, dapat diketahui bahwa
ruas jalan yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi antara lain, jalan
raya Cepiring dengan jumlah kecelakaan sebesar 199 kejadian, jalan
Soekarno-Hatta dengan jumlah kecelakaan sebesar 146 kejadian, jalan
raya Brangsong dengan jumlah kecelakaan sebesar 166 kejadian, jalan
raya Gemuh dengan jumlah kecelakaan sebesar 95 kejadian, jalan
Tentara Pelajar dengan jumlah kecelakaan sebesar 88 kejadian, dan
jalan raya Timur Kaliwungu dengan jumlah kecelakaan sebesar 88
kejadian. Berdasarkan deskripsi data tersebut dapat diketahui ruas jalan
yang teridentifikasi sebagai karakteristik daerah rawan kecelakaan
(black site) merupakan ruas jalan yang memiliki jumlah kejadian
kecelakaan yang tinggi.
b) Rambu Lalu Lintas
Berdasarkan hasil survei lapangan pada ruas jalan nasional
arteri primer dan arteri sekunder Kabupaten Kendal, dapat diketahui
kondisi rambu-rambu lalu lintas jalan adalah sebagai berikut :
1. Ruas jalan raya barat Weleri
Ruas jalan ini memiliki rambu-rambu lalu lintas yang memadai,
baik lampu lalu lintas, peringatan maupun larangan. Dengan
kondisi tersebut membuat ruas jalan ini aman terhadap kejadian
kecelakaan.
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2. Ruas jalan arteri Weleri
Ruas jalan arteri Weleri atau sering di kenal sebagai jalan lingkar
Weleri. Jalan ini memiliki rambu-rambu lalu lintas yang memadai,
baik marka jalan, informasi perintah, larangan, dan peraturan,
sehingga membuat ruas jalan ini aman terhadap kejadian kecelakaan
dan memiliki nilai kejadian kecelakaan di bawah rata-rata.
3. Ruas jalan raya timur Weleri
Ruas jalan ini memiliki rambu lalu lintas yang berupa marka jalan,
baik arah maupun jalur dan lajur, peringatan, larangan dan peraturan
lalu lintas, sehingga membuat ruas jalan ini aman terhadap kejadian
kecelakaan.
4. Ruas jalan raya Gemuh
Ruas jalan ini memiliki rambu lalu lintas yang kurang memadai,
rambu lalu lintas berupa lampu peringatan. Minimnya rambu
larangan, marka jalan dan peraturan lalu lintas membuat ruas jalan
ini sering terjadi kecelakaan dan mengakibatkan para pengendara
tidak tertib dalam berlalu lintas.
5. Ruas jalan raya Cepiring
Ruas jalan ini memiliki rambu lalu lintas yang kurang memadai,
rambu lalu lintas berupa lampu lalu lintas, peraturan. Tetapi masih
kurangnya rambu larangan, marka jalan dan peringatan membuat
ruas jalan ini sering terjadi kecelakaan dan berakibat para
pengendara tidak tertib dalam berlalu lintas.
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6. Ruas jalan Soekarno-Hatta
Ruas jalan ini memiliki rambu lalu lintas berupa rambu peringatan,
larangan, peraturan dan marka jalan. tetapi masih minimnya rambut
tersebut, sehingga membuat ruas jalan rawan terhadap kejadian
kecelakaan.
7. Ruas jalan Pemuda
Ruas jalan ini memiliki rambu lalu lintas berupa rambu larangan,
perintah, peraturan, dan marka jalan. Rambu lalu lintas pada ruas
jalan ini sangat memadai, sehingga membuat ruas jalan ini aman
terhadap kejadian kecelakaan.
8. Ruas jalan Tentara Pelajar
Ruas jalan ini memiliki rambu lalu lintas berupa peringatan,
larangan, dan marka jalan. Masih kurangnya rambu lalu lintas
tersebut membuat para pengendara tidak tertib dalam berlalu lintas,
sehingga membuat ruas jalan ini sering terjadi kecelakaan.
9. Ruas jalan raya Brangsong
Ruas jalan ini memiliki rambu-rambu lalu lintas berupa marka jalan,
peringatan, dan peraturan lalu lintas, tetapi karena masih kurangnya
rambu lalu lintas tersebut membuat ruas jalan ini sering terjadi
kecelakaan dan berakibat para pengendara tidak tertib dalam berlalu
lintas.
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10. Ruas jalan raya barat Kaliwungu
Ruas jalan ini memiliki rambu lalu lintas berupa marka jalan,
larangan dan peringatan. Dengan kondisi rambu lalu lintas yang
memadai membuat ruas jalan ini jarang terjadi kecelakaan.
11. Ruas jalan arteri Kaliwungu
Ruas jalan ini memiliki rambu lalu lintas berupa marka jalan,
larangan dan peringatan. Dengan kondisi rambu lalu lintas yang
memadai membuat ruas jalan ini jarang terjadi kecelakaan dan para
pengendara tertib terhadap peraturan lalu lintas.
12. Ruas jalan raya Masjid Agung Kaliwungu
Ruas jalan ini memiliki rambu lalu lintas berupa marka jalan,
larangan dan peringatan. Dengan kondisi rambu lalu lintas yang
seperti itu membuat ruas jalan ini tidak sering terjadi kecelakaan dan
para pengendara tertib terhadap peraturan lalu lintas.
13. Ruas jalan raya timur Kaliwungu
Ruas jalan ini memiliki rambu lalu lintas berupa larangan,
peringatan, marka jalan. tetapi masih kurang memadainya ramburambu tersebut yang membuat ruas jalan ini sering terjadi
kecelakaan dan membuat para pengendara tidak tertib dalam
mentaati peraturan lalu lintas.
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c) Kemiringan Medan Jalan Kabupaten Kendal
Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal,
ruas jalan nasional arteri primer dan arteri sekunder Kabupaten Kendal
memiliki kriteria kemiringan medan datar, landai, miring dan terjal.
Sebagian besar daerah yang memiliki karakteristik rawan kecelakaan
adalah kriteria kemiringan medan yang datar, karena dengan kondisi
kemiringan

medan

tersebut

mempengaruhi

kenyamanan

para

pengendara berkecepatan tinggi.
Ruas jalan yang memiliki kriteria kemiringan medan yang datar
meliputi jalan raya Brangsong, jalan Pemuda, jalan Soekarno-Hatta,
jalan Tentara Pelajar, jalan raya Cepiring, jalan arteri Kaliwungu, jalan
arteri Weleri, dan jalan raya timur Kaliwungu. Ruas jalan yang
memiliki kriteria kemiringan medan terjal meliputi jalan arteri Weleri,
dan jalan arteri Kaliwungu. Dari hasil analisis ini perhitungan detailnya
dapat dilihat pada tabel 4.7.

66

Tabel 4.7 Klasifikasi Kemiringan Medan Jalan pada Ruas Jalan
Nasional Kabupaten Kendal
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nama Jalan
Jalan Raya Barat
Weleri
Jalan Arteri Weleri
Jalan Raya Timur
Weleri
Jalan Raya Brangsong
Jalan Pemuda
Jalan Tentara Pelajar
Jalan Soekarno-Hatta
Jalan Arteri Kaliwungu
Jalan Raya Barat
Kaliwungu
Jalan Raya Timur
Kaliwungu
Jalan Masjid
Kaliwungu
Jalan Raya Cepiring
Jalan Raya Gemuh

Kemiringan
Medan (%)

Klasifikasi

8 – 15
25 - 40

Landai
Terjal

8 – 15
0-8
0-8
0-8
0-8
25 - 40

Landai
Datar
Datar
Datar
Datar
Terjal

8 - 15

Landai

0-8

Datar

8 - 15
0-8
0-8

Landai
Datar
Datar

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, 2013
Berdasarkan data tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa ruas jalan
yang teridentifikasi sebagai karakteristik daerah rawan kecelakaan (black
site) dan titik rawan kecelakaan (black spot) lalu lintas meliputi ruas
jalan raya Brangsong dengan kemiringan medan datar, ruas jalan Tentara
Pelajar dengan kemiringan medan datar, ruas jalan Soekarno-Hatta
dengan kemiringan medan datar, ruas jalan raya Cepiring dengan
kemiringan medan datar, ruas jalan raya Gemuh dengan kemiringan
medan datar, dan ruas jalan raya timur Kaliwungu dengan kemiringan
medan datar. Kemiringan medan datar ini berkorelasi pada karakteristik
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kejadian kecelakaan pada ruas jalan nasional arteri primer dan arteri
sekunder Kabupaten Kendal, karena dengan kondisi kemiringan medan
tersebut

dapat

memberikan

kenyamanan

dan

kemudahan

para

pengendara dalam meningkatkan kecepatan yang tinggi.
d) Kapasitas Jalan Nasional Kabupaten Kendal
Standar yang digunakan untuk menilai unjuk kerja lalu lintas
menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) yang
diterbitkan oleh Direktorrat Jendral Bina Marga Tahun 1996.
Kapasitas menurut MKJI didefinisikan sebagai arus lalu lintas
maksimum yang dapat didukung pada ruas jalan / persimpangan pada
keadaan tertentu (geometri komposisi, distribusi lalu lintas dan faktor
lingkungan).
Adapun kapasitas ruas jalan nasional arteri primer dan arteri
sekunder Kabupaten Kendal menurut Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Kendal, 2010, meliputi ruas jalan sebagai
berikut :
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Tabel 4.8. Klasifikasi Kapasitas Ruas Jalan Kabupaten Kendal
No

Nama Jalan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kapasitas
(SMP/Jam)
2.548
7.846
2.548
4.726
4.726
2.548
7.846
7.846
2.673
2.673

Jalan Raya Barat Weleri
Jalan Arteri Weleri
Jalan Raya Timur Weleri
Jalan Raya Gemuh
Jalan Pemuda
Jalan Tentara Pelajar
Jalan Soekarno-Hatta
Jalan Arteri Kaliwungu
Jalan Raya Barat Kaliwungu
Jalan
Raya
Timur
Kaliwungu
11 Jalan Masjid Kaliwungu
1.234
12 Jalan Raya Brangsong
2.548
13 Jalan Raya Cepiring
4.726
Sumber : Dishub. Komunikasi Dan Informatika, 2010.

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa, ruas jalan nasional
arteri primer dan arteri sekunder Kabupaten Kendal yang memiliki
kapasitas jalan tertinggi adalah ruas jalan Soekarno-Hatta, ruas jalan
arteri Weleri, dan ruas jalan arteri Kaliwungu dengan kapasitas jalan
sebesar 7846 SMP/jam, kemudian ruas jalan yang memiliki kapasitas
jalan paling rendah adalah ruas jalan Masjid Kaliwungu dengan
kapasitas jalan sebesar 1.234 SMP/jam.
e) Volume Kendaraan dan Satuan Mobil Penumpang (SMP)
Jalan nasional Kabupaten Kendal merupakan jaringan jalan yang
menghubungkan ibukota atau yang menghubungkan Kabupaten. Jalan
nasional Kabupaten Kendal terdiri dari dua kriteria kelas jaringan jalan
yang meliputi kelas arteri primer dan kelas arteri sekunder.
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Volume kendaraan di jalan nasional Kabupaten Kendal yang
terdiri dari moda transportasi sepeda motor, sedan, bus sedang, bus
berat, truk sedang, truk berat, tronton, sepeda ontel, dan dokar (becak,
ojek), memiliki kepadatan sebagai berikut (Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, 2010) :
Tabel 4.9. Volume Lalu Lintas Jalan Nasional Kabupaten Kendal.
Volume Kendaraan
No
Nama Jalan
Pagi
Sore
(06.00-07.00)
(16.30-17.30)
(Unit)
(Unit)
1
Jalan Raya Barat
1.848
1.523
Weleri
2
Jalan Arteri Weleri
2.649
2.802
3
Jalan Raya Timur
1.786
1.607
Weleri
4
Jalan Raya Gemuh
1.517
1.242
5
Jalan Pemuda
2.058
1,567
6
Jalan Tentara Pelajar
2.058
1.770
7
Jalan Soekarno-Hatta
6.014
4.253
8
Jalan Arteri
2.364
2.024
Kaliwungu
9
Jalan Raya Barat
3,686
3,689
Kaliwungu
10 Jalan Raya Timur
5,542
4.104
Kaliwungu
11 Jalan Masjid
3.656
2,823
Kaliwungu
12 Jalan Raya Brangsong
1.157
887
13 Jalan Raya Cepiring
1.268
876
Sumber : Dishub. Komunikasi Dan Informatika, 2010
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7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Pagi
Sore

Gambar 4.4. Volume Lalu Lintas Jalan Nasional Kabupaten Kendal
Sumber : Hasil Analisis, 2013

Berdasarkan tabel 4.9 dan gambar 4.4, dapat diketahui satuan
mobil penumpang di jalan nasional arteri primer dan arteri sekunder
Kabupaten Kendal terdapat beberapa ruas jalan dengan volume lalu
lintas sebagai berikut :
1. Jalan Raya Barat Weleri
Volume lalu lintas di jalan raya barat Weleri dilihat pada
peak pagi sebesar 1,848 kendaraan yang dikonversi sebesar 752,90
SMP/jam. Penggunaan moda split peak pagi terjadi pada pukul
06.30 – 07.30 didominasi sedan/van/elv/pick up sebesar 38,65%
dan sepeda motor sebesar 35,41%.
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Dilihat pada peak sore sebesar 1.523 kendaraan yang
dikonversi sebesar 712, 60 SMP/jam. Penggunaan moda split peak
sore pada ruas ini terjadi pada pukul 15.45 – 16.45 didominasi
sepeda motor sebesar 40,13% dan sedan/van/elv/pick up sebesar
28,91%.
2. Jalan Arteri Weleri
Volume lalu lintas di jalan arteri Weleri dilihat pada peak
pagi sebesar 2.649 kendaraan yang dikonversi sebesar 2.018,20
smp/jam. Penggunaan moda split peak pagi terjadi pada pukul
06.30 – 07.30 didominasi truk sedang sebesar 22.34% dan
sedan/van/elv/pick up sebesar 20,33%.
Dilihat pada peak sore sebesar 2.802 kendaraan yang
dikonversi sebesar 2.201,4 SMP/jam. Penggunaan moda split peak
sore pada ruas ini terjadi pada pukul 16.00 - 17.00 didominasi
sedan/van/elv/pick up sebesar 27,28% dan truk sedang sebesar
21,34%.
3. Jalan Raya Timur Weleri
Volume lalu lintas di jalan raya timur Weleri dilihat pada
peak pagi sebesar 1.786 kendaraan yang dikonversi sebesar 721,10
SMP/jam. Penggunaan moda split peak pagi terjadi pada pukul
06.45 – 07.45 didominasi sepeda motor sebesar 38,52 % dan
sedan/van/elv/pick up sebesar 25,50 %.
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Dilihat pada peak sore sebesar 1.523 kendaraan yang
dikonversi sebesar 712,60 SMP/jam. Penggunaan moda split peak
sore pada ruas ini terjadi pada pukul 15.45 - 16.45 didominasi
sedan/van/elv/pick up sebesar 51,09 % dan sepeda motor sebesar
29,90 %.
4. Jalan Raya Brangsong
Volume lalu lintas di jalan raya Brangsong dilihat pada
peak pagi sebesar 1.157 kendaraan yang dikonversi sebesar 298,4
SMP/jam. Penggunaan moda split peak pagi terjadi pada pukul
06.30 – 07.30 didominasi sepeda motor sebesar 69,32 % dan
sedan/van/elv/pick up sebesar 3,89 %.
Dilihat pada peak sore sebesar 887 kendaraan yang
dikonversi sebesar 239,40 SMP/jam. Penggunaan moda split peak
sore pada ruas ini terjadi pada pukul 15.30 - 16.30 didominasi
sepeda motor sebesar 75,87 % dan sedan/van/elv/pick up sebesar
5,98 %.
5. Jalan Pemuda
Volume lalu lintas di jalan Pemuda dilihat pada peak pagi
sebesar 2.058 kendaraan yang dikonversi sebesar 1.048,00
SMP/jam. Penggunaan moda split peak pagi terjadi pada pukul
06.15 – 07.15 didominasi sedan/van/elv/pick up sebesar 39,12 %
dan sepeda motor sebesar 27,06 %.
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Dilihat pada peak sore sebesar 1.567 kendaraan yang
dikonversi sebesar 1.050,90 SMP/jam. Penggunaan moda split
peak sore pada ruas ini terjadi pada pukul 16.00 – 17.00
didominasi sedan/van/elv/pick up sebesar 44,91 % dan sepeda
motor sebesar 16,60 %.
6. Jalan Tentara Pelajar
Volume lalu lintas di jalan Tentara Pelajar dilihat pada peak
pagi sebesar 2.058 kendaraan yang dikonversi sebesar 531,80
SMP/jam. Penggunaan moda split peak pagi terjadi pada pukul
06.45 – 07.45 didominasi sepeda motor sebesar 70,33 % dan
sedan/van/elv/pick up sebesar 18,43 %.
Dilihat pada peak sore sebesar 1.770 kendaraan yang
dikonversi sebesar 525,10 SMP/jam. Penggunaan moda split peak
sore pada ruas ini terjadi pada pukul 16.00 – 17.00 didominasi
sepeda motor sebesar 58,77 % dan sedan/van/elv/pick up sebesar
23,23 %.
7. Jalan Soekarno-Hatta
Volume lalu lintas di jalan Soekarno-Hatta dilihat pada
peak pagi sebesar 6.014 kendaraan yang dikonversi sebesar
2.602,70 SMP/jam. Penggunaan moda split peak pagi terjadi pada
pukul 06.45 – 07.45 didominasi sedan/van/elv/pick up sebesar
43,03 % dan sepeda motor sebesar 35,11 %.
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Dilihat pada peak sore sebesar 4.253 kendaraan yang
dikonversi sebesar 2.235,50 SMP/jam. Penggunaan moda split
peak sore pada ruas ini terjadi pada pukul 16.00 – 17.00
didominasi sedan/van/elv/pick up sebesar 50,95 % dan sepeda
motor sebesar 25,49 %.
8. Jalan Arteri Kaliwungu
Volume lalu lintas di jalan arteri Kaliwungu dilihat pada
peak pagi sebesar 2.364 kendaraan yang dikonversi sebesar
1.568,30 SMP/jam. Penggunaan moda split peak pagi terjadi pada
pukul 06.30 – 07.30 didominasi sedan/van/elv/pick up sebesar
49,16 % dan sepeda motor sebesar 16,87 %.
Dilihat pada peak sore sebesar 2.024 kendaraan yang
dikonversi sebesar 1.732,70 SMP/jam. Penggunaan moda split
peak sore pada ruas ini terjadi pada pukul 16.00 – 17.00
didominasi sedan/van/elv/pick up sebesar 48,25 % dan tronton/
gandeng/ tempel sebesar 15,01 %.
9. Jalan Raya Barat Kaliwungu
Volume lalu lintas di jalan raya barat Kaliwungu dilihat
pada peak pagi sebesar 3.686 kendaraan yang dikonversi sebesar
1.114,40 SMP/jam. Penggunaan moda split peak pagi terjadi pada
pukul 06.30 – 07.30 didominasi sepeda motor sebesar 58,17 % dan
sedan/van/elv/pick up sebesar 22,25 %.
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Dilihat pada peak sore sebesar 3.689 kendaraan yang
dikonversi sebesar 1.086,10 SMP/jam. Penggunaan moda split
peak sore pada ruas ini terjadi pada pukul 16.00 – 17.00
didominasi sepeda motor sebesar 60,42 % dan sedan/van/elv/pick
up sebesar 26,42 %.
10. Jalan Raya Timur Kaliwungu
Volume lalu lintas di jalan raya timur Kaliwungu dilihat
pada peak pagi sebesar 5.542 kendaraan yang dikonversi sebesar
1.457,20 SMP/jam. Penggunaan moda split peak pagi terjadi pada
pukul 06.45 – 07.45 didominasi sepeda motor sebesar 70,30 % dan
sedan/van/elv/pick up sebesar 23,06 %.
Dilihat pada peak sore sebesar 4.104 kendaraan yang
dikonversi sebesar 1.277,70 SMP/jam. Penggunaan moda split
peak sore pada ruas ini terjadi pada pukul 16.00 – 17.00
didominasi sepeda motor sebesar 55,47 % dan sedan/van/elv/pick
up sebesar 36,86 %.
11. Jalan Masjid Agung Kaliwungu
Volume lalu lintas di jalan masjid agung Kaliwungu dilihat
pada peak pagi sebesar 3.656 kendaraan yang dikonversi sebesar
1.033,10 SMP/jam. Penggunaan moda split peak pagi terjadi pada
pukul 06.15 – 07.15 didominasi sepeda motor sebesar 57,48 % dan
sedan/van/elv/pick up sebesar 31,46 %.
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Dilihat pada peak sore sebesar 2.823 kendaraan yang
dikonversi sebesar 749,50 SMP/jam. Penggunaan moda split peak
sore pada ruas ini terjadi pada pukul 16.00 – 17.00 didominasi
sepeda motor sebesar 63,59 % dan sedan/van/elv/pick up sebesar
25,22 %.
12. Jalan Raya Cepiring.
Volume lalu lintas di jalan raya Cepiring dilihat pada peak
pagi sebesar 1.268 kendaraan yang dikonversi sebesar 311,90
SMP/jam. Penggunaan moda split peak pagi terjadi pada pukul
06.15 – 07.15 didominasi sepeda motor sebesar 73,34 % dan
sedan/van/elv/pick up sebesar 2,76 %.
Dilihat pada peak sore sebesar 876 kendaraan yang
dikonversi sebesar 235,4 SMP/jam. Penggunaan moda split peak
sore pada ruas ini terjadi pada pukul 15.00 – 16.00 didominasi
sepeda motor sebesar 75,23 % dan sedan/van/elv/pick up sebesar
6,28 %.
13. Jalan Raya Gemuh
Volume lalu lintas di jalan raya Gemuh dilihat pada peak
pagi sebesar 1.517 kendaraan yang dikonversi sebesar 384,20
SMP/jam. Penggunaan moda split peak pagi terjadi pada pukul
06.30 – 07.30 didominasi sepeda motor sebesar 67,99 % dan
Sedan/Van/Elv/Pick Up sebesar 21,08 %.
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Dilihat pada peak sore sebesar 1.242 kendaraan yang
dikonversi sebesar 359,40 SMP/jam. Penggunaan moda split peak
sore pada ruas ini terjadi pada pukul 15.15 – 16.15 didominasi
sepeda motor sebesar 57,04 % dan sedan/van/elv/pick up sebesar
27,82 %.
f) Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di pinggiran bahu ruas jalan mempengaruhi
aktivitas para pengendara, sehingga perlu penataan ruang. Berdasarkan
data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal diketahui bahwa
penggunaan lahan pada ruas jalan nasional arteri primer dan arteri
sekunder Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :
1) Ruas jalan Raya Barat Weleri
Penggunaan lahan pada ruas jalan ini meliputi, pertokoan,
permukiman, sawah, sekolah, dan tegalan.
2) Ruas jalan arteri Weleri
Penggunaan lahan pada ruas jalan ini meliputi sawah irigasi,
tegalan, perkebunan, dan permukiman.
3) Ruas Jalan Raya Timur Weleri
Penggunaan lahan pada ruas jalan ini meliputi permukiman, sawah,
sekolah, dan tegalan.
4) Ruas jalan Raya Gemuh
Penggunaan lahan pada ruas ini meliputi permukiman, pertokoan,
sawah, dan sekolah.
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5) Ruas Jalan Raya Cepiring
Penggunaan lahan pada ruas jalan ini meliputi permukiman,
pertokoan, sekolah dan perkantoran.
6) Ruas Jalan Soekarno-Hatta
Penggunaan lahan pada ruas jalan ini meliputi permukiman,
pertokoan, sekolah, dan sawah.
7) Ruas Jalan Pemuda
Penggunaan lahan pada ruas jalan ini meliputi permukiman,
perkantoran, pertokoan, dan sekolah.
8) Ruas jalan Tentara Pelajar
Penggunaan lahan pada ruas jalan ini meliputi permukiman,
sekolah, perkantoran, sawah, dan perkebunan.
9) Ruas Jalan Raya Brangsong
Penggunaan lahan pada ruas ini meliputi pertokoan, pasar,
permukiman, sawah, sekolah, dan perkantoran.
10) Ruas Jalan Raya Barat Kaliwungu
Penggunaan lahan pada ruas jalan ini meliputi pertokoan,
perkantoran, sekolah, sawah dan permukiman.
11) Ruas Jalan Arteri Kaliwungu
Penggunaan lahan pada ruas jalan ini meliputi sawah, industri,
semak belukar dan permukiman.
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12) Ruas Jalan Raya Timur Kaliwungu
Penggunaan lahan pada ruas jalan ini meliputi permukiman,
sekolah, perkantoran, dan industri.
13) Ruas Jalan Masjid Agung Kaliwungu
Penggunaan lahan pada ruas jalan ini meliputi permukiman,
pertokoan, sekolahan, perkantoran, dan industri.
g) Geometrik Jalan
Geometrik jalan merupakan suatu bangunan pada ruas jalan
yang berupa median jalan, lebar jalan dan kondisi fisik jalan. Ruas
jalan nasional di Kabupaten Kendal meliputi, jalan barat raya Weleri,
jalan arteri Weleri, jalan raya timur Weleri, jalan raya Brangsong, jalan
Pemuda, jalan Tentara Pelajar, jalan Soekarno-Hatta, jalan raya
Kaliwungu, jalan barat Kaliwungu, jalan timur Kaliwungu, jalan raya
Masjid Kaliwungu, dan jalan raya Cepiring.
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Tabel 4.10. Geometrik Ruas Jalan Nasional Kabupaten Kendal
Geometrik Jalan
No

1

2

Nama Ruas Jalan
Jalan Raya Barat
Weleri

Panjang Jalan Median
(M)
Jalan
3248,076

4709,173

3

Jalan Arteri Weleri
Jalan Raya Timur
Weleri

4
5
6

Jalan Raya Brangsong
Jalan Pemuda
Jalan Tentara Pelajar

2359,723
1274,551
5145,592

7

Jalan Soekarno-Hatta

8759,702

8

Jalan Arteri
Kaliwungu

7477,646

11

Jalan Raya Barat
Kaliwungu
Jalan Raya Timur
Kaliwungu
Jalan Masjid
Kaliwungu

12

Jalan Raya Cepiring

9
10

13 Jalan Raya Gemuh
Sumber : Hasil Analisis, 2013.
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Tidak ada
Ada dengan
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Tidak ada
Tidak ada
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Ada dengan
ukuran 1
meter

Lebar
Jalan
(M)
7

12
7

12
10
6

12

12

2102,205

Tidak ada

6

2456,829

Tidak ada

8

1660,351

Tidak ada
Ada dengan
ukuran 1
meter
Ada dengan
ukuran 1
meter

5

3044,417

8267,653

8

8
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Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui kondisi geometrik jalan
pada ruas jalan nasional arteri primer dan arteri sekunder Kabupaten
Kendal adalah sebagai berikut :
1) Jalan Raya Barat Weleri
Jalan raya barat Weleri merupakan jalan nasional dengan
lebar jalan efektif 7 meter, 2 lajur 2 arah tak terbagi, dengan lebar
perlajur 3,5 meter. Memiliki lebar bahu jalan 2 meter pada sisi
kanan dan kiri, kelas hambatan samping sedang dan persentase
pemisahan arah 50 % - 50 % baik pada saat peak maupun off peak.
2) Jalan Arteri Weleri
Jalan arteri Weleri merupakan jalan nasional dengan lebar
jalan efektif 12 meter, 2 jalu, 4 jalur 2 arah terbagi, dengan lebar
per lajur 3 meter. Memiliki lebar bahu jalan 2 meter pada sisi
kanan dan kiri, kelas hambatan samping sedang dan persentase
pemisahan arah 50 % - 50 % baik pada saat peak maupun off peak.
3) Jalan Raya Timur Weleri
Jalan raya timur Weleri merupakan jalan nasional dengan
lebar jalan efektif 7 meter, 2 lajur 2 arah tak terbagi, dengan lebar
per lajur 3,5 meter. Memiliki lebar bahu jalan 2 meter pada sisi
kanan dan kiri, kelas hambatan samping sedang dan persentase
pemisahan arah 50 % - 50 % baik pada saat peak maupun off peak.
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4) Jalan Raya Brangsong
Jalan arteri Weleri merupakan jalan nasional dengan lebar
jalan efektif 12 meter, 2 jalu, 4 jalur 2 arah terbagi, dengan lebar
per lajur 3 meter. Memiliki lebar bahu jalan 2 meter pada sisi
kanan dan kiri, kelas hambatan samping sedang dan persentase
pemisahan arah 50 % - 50 % baik pada saat peak maupun off peak.
5) Jalan Pemuda
Jalan pemuda merupakan jalan nasional dengan lebar jalan
efektif 10 meter, 2 lajur 1 arah tak terbagi, dengan lebar per lajur 4
meter. Memiliki lebar bahu jalan 2 meter pada sisi kanan dan kiri,
kelas hambatan samping sedang baik pada saat peak maupun off
peak .
6) Jalan tentara pelajar
Jalan Tentara Pelajar merupakan jalan nasional dengan
lebar jalan efektif 6 meter, 2 lajur 2 arah terbagi, dengan lebar per
lajur 3 meter. Memiliki lebar bahu jalan 1 meter pada sisi kanan dn
kiri, kelas hambatan samping sedang dan persentase pemisahan
arah 50 % - 50 % baik pada saat peak maupun off peak .
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7) Jalan Soekarno – Hatta
Jalan Soekarno – Hatta merupakan jalan nasional dengan
lebar jalan efektif 12 meter, 2 jalur, 4 lajur 2 arah terbagi, dengan
lebar per lajur 3 meter. Memiliki lebar bahu jalan 2 meter pada sisi
kanan dan kiri, kelas hambatan samping sedang dan persentase
pemisahan arah 50 % - 50 % baik pada saat peak maupun off peak .
8) Jalan Arteri Kaliwungu
Jalan Arteri Kaliwungu merupakan jalan nasional dengan
lebar jalan efektif 12 meter, 2 lajur, 4 lajur 2 arah terbagi, dengan
lebar per lajur 3 meter. Memiliki lebar bahu jalan 2 meter pada sisi
kanan dan kiri, kelas hambatan samping sedang dan persentase
pemisahan arah 50 % - 50 % baik pada saat peak maupun off peak .
9) Jalan Raya Barat Kaliwungu
Jalan raya barat Kaliungu merupakan jalan nasional dengan
lebar efektif 6 meter, 2 lajur, 2 arah tak terbagi, dengan lebar per
lajur 3 meter. Memiliki lebar bahu jalan 2 meter pada sisi kanan
dan kiri. Kelas hambatan samping sedang persentase pemisahan
arah 50 % - 50 % baik pada saat peak maupun off peak .
10) Jalan Raya Timur Kaliwungu
Jalan Raya Timur Kaliwungu merupakan jalan nasional
dengan lebar jalan efektif 8 meter, 2 lajur, 2 arah tak terbagi,
dengan lebar per lajur 4 meter. Memiliki lebar bahu jalan 2 meter
pada sisi kanan dan kiri, kelas hambatan samping sedang dan
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persentase pemisahan arah 50 % - 50 % baik pada saat peak
maupun off peak .
11) Jalan Masjid Kaliwungu
Jalan Masjid Kaliwungu merupakan jalan nasional dengan
lebar jalan efektif 5 meter, 2 lajur, 2 arah tak terbagi, dengan lebar
per lajur 2,5 meter. Memiliki lebar bahu jalan 1 meter pada sisi
kanan dan kiri, kelas hambatan samping sedang dan persentase
pemisahan arah 50 % - 50 % baik pada saat peak maupun off peak.
12) Jalan Raya Cepiring
Jalan raya Cepiring merupakan jalan nasional dengan lebar
jalan efektif 8 meter, 2 lajur, 2 arah tak terbagi, dengan lebar per
lajur 4 meter. Memiliki lebar bahu jalan 2 meter pada sisi kanan
dan kiri, kelas hambatan samping sedang dan persentase
pemisahan arah 50 % - 50 % baik pada saat peak maupun off peak .
13) Jalan Raya Gemuh
Jalan raya Gemuh merupakan jalan nasional dengan lebar jalan 8
meter, 2 lajur, 2 arah tak terbagi, dengan lebar per lajur 4 meter.
Memiliki lebar bahu jalan 2 meter pada sisi kanan dan kiri, kelas
hambatan samping sedang dan persentase pemisahan arah 50 % 50 % baik pada saat peak maupun off peak .
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10. Perhitungan Analisis Z-Score untuk Identifikasi Daerah Rawan
Kecelakaan (Black Site)
Untuk menentukan daerah rawan kecelakaan (black site)
digunakan rumus Z-score. Dengan menggunakan rumus tersebut diketahui
tingkat pertumbuhan rata – rata kejadian kecelakaan dan daerah rawan
kejadian kecelakaan yang ada di ruas jalan nasional Kabupaten Kendal.
Perhitungan Z-score untuk pertumbuhan tingkat kecelakaan pada
Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.
a) Mencari Nilai Rata – rata Data


=

∑1


=



= 86,153

Nilai rata – rata  adalah jumlah angka kecelakaan tahun 2009
sampai dengan tahun 2011 dibagi dengan jumlah data, dimana angka
jumlah kecelakaan 1120 kejadian dan jumlah data 13 ruas jalan.
perhitungan lebih detailnya dapat dilihat pada lampiran A. Tabel A.1.
b) Mencari Nilai Standar Deviasi
=2


∑(,)²


=2

456 , 6

= 61,08

Nilai standar deviasi (S) adalah akar dari jumlah kuadrat dari
rata – rata angka kecelakaan tahun 2009 sampai dengan tahun 2011
dikurangi rata – rata angka kecelakaan dibagi dengan jumlah data,
dimana jumlah kuadrat rata-rata angka kecelakaan tahun 2009 sampai
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dengan tahun 2011 dikurangi rata – rata angka kecelakaan sebesar
47903,19, dibagi dengan jumlah data sebesar 13. Perhitungan lebih
detailnya dapat dilihat pada lampiran 1.
c) Mencari nilai 

 =
=

X − 
S

116 − 86,153
61,08
= 0,55

Nilai Z-score (  ) adalah rata – rata angka kecelakaan per
tahun dikurangi rata – rata angka kecelakaan dibagi standar deviasi,
dimana dalam contoh perhitungan ini diambil ruas jalan raya
Brangsong dengan nilai rata – rata jumlah angka kecelakaan 120
kecelakaan, nilai rata – rata kecelakaan sebesar 86,153, dan nilai
standar deviasi sebesar 61,08. Perhitungan lebih detailnya dapat dilihat
pada lampiran 1 dan tabel 4.11 dibawah ini.
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Tabel 4.11 Hasil Analisis Z-Score untuk Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan
(Black Site) Lalu Lintas.
Jumlah
Kelas
No Nama Jalan
kecelakaaan
Z
Keterangan
Tidak rawan
1 Jalan Raya Barat Weleri
69
-0,28
kecelakaan
Tidak rawan
2 Jalan Arteri Weleri
51
-0,57
kecelakaan
Tidak rawan
kecelakaan
3 Jalan Raya Timur Weleri
34
-0,85
Rawan kecelakaan
4 Jalan Raya Brangsong
120
0,55 II
tinggi
Tidak rawan
kecelakaan
5 Jalan Pemuda
53
-0,54
Rawan kecelakaan
rendah
6 Jalan Tentara Pelajar
88
0,32 III
Rawan kecelakaan
7 Jalan Soekarno-Hatta
182
0,88 I
sangat tinggi
Tidak rawan
8 Jalan Arteri Kaliwungu
38
-0,78
kecelakaan
Jalan Raya Barat
Tidak rawan
9 Kaliwungu
60
-0,42
kecelakaan

10

Jalan Raya Timur
Kaliwungu

88

0,32

11

Jalan Masjid Kaliwungu

59

-0,44

12

Jalan Raya Cepiring

199

0,97

I

95
1120
86,163
61,08

0,42

III

13

Jalan Raya Gemuh
Jumlah
Rata-rata
Standar Deviasi (S)
Sumber : Hasil Analisis, 2013

III

Rawan kecelakaan
rendah
Tidak rawan
kecelakaan
Rawan kecelakaan
sangat tinggi

Rawan kecelakaan
rendah

Berdasarkan tabel 4.11 dan Gambar 4.6, dapat diketahui kriteria
rawan kecelakaan pada ruas jalan nasional Kabupaten Kendal meliputi
sangat tinggi, tinggi, rendah, dan tidak rawan kecelakaan. Adapun ruas
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jalan tersebut antara lain ruas jalan Raya Cepiring dengan kriteria rawan
kecelakaan sangat tinggi dan memiliki nilai Z-Score sebesar 0,97, ruas
jalan Soekarno-Hatta dengan kriteria rawan kecelakaan tinggi dan
memiliki nilai Z-Score sebesar 0,88, ruas jalan Raya Brangsong dengan
kriteria rawan kecelakaan tinggi dan memiliki nilai Z-Score sebesar 0,55,
ruas jalan dengan kriteria rawan kecelakaan rendah meliputi ruas jalan
Tentara Pelajar dengan nilai Z-Score sebesar 0,32, ruas jalan Raya Timur
Kaliwungu dengan nilai Z-Score sebesar 0,32, dan ruas jalan Raya Gemuh
dengan nilai Z-Score sebesar 0,42. Adapun ruas jalan yang teridentifikasi
sebagai kriteria tidak rawan kecelakaan meliputi ruas jalan Raya barat
Weleri, ruas jalan arteri Weleri, ruas jalan Raya timur Weleri, ruas jalan
Pemuda, ruas jalan Raya barat Kaliwungu, ruas jalan arteri Kaliwungu,
dan ruas jalan Masjid Kaliwungu.
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Gambar 4.5. Grafik Analisis Black Site pada Ruas – ruas Jalan Nasional Kabupaten Kendal
Sumber : Hasil Analisis, 2013.
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11. Perhitungan Analisis Cusum untuk Identifikasi Titik Rawan
Kecelakaan (Black Spot) Lalu Lintas.
Black spot adalah titik pada ruas jalan yang rawan kecelakaan.
Untuk menentukan black spot menggunakan metode Cusum. Cusum
merupakan suatu prosedur statistik standar untuk mendeteksi perubahan
kecil dari nilai mean. Dari hasil perhitungan cusum kemudian dibuat
grafik, dengan dibuatnya grafik lebih mudah dalam mendeteksi titik ruas
jalan yang sering terjadi kecelakaan dan rawan kecelakaan.
Perhitungan nilai Cusum untuk menentukan titik ruas jalan yang
rawan kecelakaan dari data tahun 2009 sampai dengan 2010.
a) Mencari Nilai Mean (W)
=

∑X
LxT

=

"



= 20
Nilai mean (W) adalah jumlah kecelakaan dibagi dengan
jumlah stasioning dikali waktu/periode, dimana perhitungan ini
diambil dari ruas jalan raya Brangsong, jumlah kecelakaan yang terjadi
pada ruas jalan raya Brangsong sebanyak 120 kecelakaan, jumlah
stasion sebanyak 2 station dan waktu/periode selama 3 tahun.
Perhitungan lebih detailnya dapat dilihat pada lampiran 2.
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b) Mencari nilai cusum Kecelakaan Tahun pertama ($ )
Perhitungan untuk mencari nilai cusum kecelakaan tahun
pertama dengan mengurangi jumlah kecelakaan per tahun dengan
mean.
$ = (

–W)

= (18 – 20 ) = -2
Nilai cusum kecelakaan tahun pertama ($ ) adalah jumlah
kecelakaan tiap tahun dibagi dengan mean, dimana jumlah
kecelakaan tahun pertama pada stasion pertama yang terjadi di ruas
jalan raya Brangsong sebanyak 18 kecelakaan dan nilai mean 20.
Perhitungan lebih detail dapat dilihat pada lampiran B. Tabel B.1.
c) Mencari Nilai Cusum Kecelakaan Tahun Selanjutnya 
% =[ $ + (

–W)]

= <−2 + (18 − 20)>
=-4
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Nilai cusum kecelakaan tahun selanjutnya ( ) adalah nilai
cusum kecelakaan tahun pertama ditambah jumlah kecelakaan
dikurangi nilai mean, dimana nilai cusum kecelakaan tahun pertama
-2, kemudian jumlah kecelakaan tahun pertama pada stasion
pertama yang terjadi di ruas jalan raya Brangsong sebesar sebanyak
18 kecelakaan dan nilai mean 20.
Perhitungan cusum dilakukan dari tahun 2009 sampai
dengan tahun 2011 pada tiap stasion. Perhitungan secara detail
dapat dilihat pada lampiran 2. hasil perhitungan tersebut disajikan
dalam bentuk grafik, yang menyatakan hubungan antara nilai cusum
dengan tahun terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk lebih
detailnya hasil perhitungan cusum dapat dilihat pada tabel 4.14 dan
lampiran 2.
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Tabel 4.12 Hasil Analisis Cusum untuk Identifikasi Titik Rawan Kecelakaan
(Black Spot) Lalu Lintas.
No
1
2

Nama Persimpangan dan Jalan
Ruas Jalan Raya Brangsong
Persimpangan Salsabil
Persimpangan jalan Letnan Suyono
Jalan Tentara Pelajar

1
2

Persimpangan jalan Pahlawan
Persimpangan jalan Prapatan Patebon
Jalan Soekarno-Hatta

1

jalan Jambearum
Persimpangan Perbatasan jalan SoekarnoHatta
Persimpangan jalan Soekarno-Hatta
dengan jalan Pemuda

2
3
4
5
1

1
2
3
4
5

Persimpangan jalan Patebon
Persimpangan jalan Bappeda Kabupaten
Kendal
Jalan Raya Timur Kaliwungu
Persimpangan jalan Lingkar Kaliwungu
Jalan Raya Cepiring
Persimpangan jalan Cepiring raya

Persimpangan jalan raya Karangayu
Persimpangan jalan Pabrik Gula
Persimpangan Jalan Karangsuno
Jalan Masjid Cepiring
Jalan Raya Gemuh
1 Persimpangan Perempatan Gemuh
2 Persimpangan jalan Truko
Sumber : Hasil Analisis, 2013.

C
52
-42

Kriteria
Rawan kecelakaan tinggi
Tidak rawan kecelakaan

Rawan kecelakaan sangat
4,34 rendah
-29,98 Tidak rawan kecelakaan

0,56

Rawan kecelakaan sangat
rendah

43,12

Rawan kecelakaan sedang

45,12
4,56

Rawan kecelakaan sedang
Rawan kecelakaan sangat
rendah

16,56

Rawan kecelakaan rendah

38,66

Rawan kecelakaan sedang

6,4
-20,8
11,2
3,2

Rawan kecelakaan sangat
tinggi
Rawan kecelakaan sangat
rendah
Tidak rawan kecelakaan
Sangat rendah
Sangat rendah

16,68
12,68

Rendah
Sangat rendah

75,6

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa persimpangan dan
jalan yang teridentifikasi sebagai titik rawan kecelakaan (black spot)
adalah persimpangan yang memiliki nilai cusum positif dengan kriteria
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rawan kecelakaan meliputi sangat tinggi, sedang, rendah, sangat rendah
dan tidak rawan kecelakaan. Adapun ruas jalan tersebut antara lain ;
persimpangan jalan Cepiring Raya memiliki kriteria rawan kecelakaan
sangat tinggi dengan nilai Cusum sebesar 75,6, persimpangan Salsabil
memiliki kriteria rawan kecelakaan tinggi dengan nilai Cusum sebesar 52,
persimpangan jalan Soekarno-Hatta dengan jalan Pemuda, perbatasan
jalan

Soekarno-Hatta,

persimpangan

jalan

Lingkar

Kaliwungu

persimpangan dan jalan tersebut memiliki kriteria rawan kecelakaan
sedang, persimpangan jalan Bappeda Kabupaten Kendal, persimpangan
perempatan jalan Gemuh memiliki kriteria rawan kecelakaan rendah,
adapun persimpangan dan jalan yang memiliki kriteria rawan kecelakaan
sangat rendah meliputi persimpangan jalan Pahlawan, jalan Jambearum,
persimpangan jalan Patebon, persimpangan jalan Karangayu, jalan
Karangsuno, jalan Masjid Cepiring, dan persimpangan jalan Truko.
a. Analisis Black Spot pada Ruas Jalan Raya Brangsong
Gambar 4.8 menjelaskan grafik hubungan antara jumlah
kecelakaan per tahun dengan nilai cusum pada ruas jalan raya
Brangsong. Dari grafik tersebut dapat diketahui stasiun (selanjutnya
disingkat Sta) yang teridentifikasi titik rawan kecelakaan adalah sta 1.
Sta 1 terletak di daerah persimpangan Salsabil dengan nilai cusum
tertinggi adalah sebesar 52.

Tingkat Pertumbuhan Nilai Cusum
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Cusum
60
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Jumlah Kecelakaan
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17

4

17
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Cusum

-4

52

-6

-32

-6

-4

Gambar 4.8. Grafik Black Spot pada Ruas Jalan Raya Brangsong
Sumber : Hasil Analisis, 2013.

a. Deskripsi kondisi fisik pada persimpangan Salsabil di ruas jalan raya
Brangsong adalah sebagai berikut :
a) Ruas jalan raya Brangsong tergolong jalan utama memiliki kriteria
jalan arteri primer dan panjang 2359.723 meter.
b) Ruas jalan raya Brangsong adalah ruas jalan dengan rata – rata kondisi
lurus beraspal dan kondisi permukaan jalan yang rata, serta kondisi
sekitarnya merupakan permukiman penduduk, pertokoan, dan lahan
sawah.
c) Persimpangan Salsabil memiliki nilai cusum sebesar 52. Nilai tersebut
merupakan nilai diatas rata-rata jumlah kejadian kecelakaan, sehingga
daerah tersebut teridentifikasi sebagai titik rawan kecelakaan (black
spot).
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d) Ruas jalan raya Brangsong memiliki rambu – rambu lalu lintas yang
kurang memadai dilihat secara langsung pada setiap persimpangan
tidak semuanya memiliki rambu – rambu lalu lintas dan marka jalan.
terutama pada persimpangan Salsabil tidak terdapat rambu-rambu lalu
lintas peringatan maupun peraturan penyeberangan.
e) Ruas jalan ini memiliki kapasitas satuan mobil penumpang sebesar
2.548 SMP/jam. Tingkat volume lalu lintas jalan pada ruas jalan ini
dibawah kapasitas jalan yang sudah ditentukan.
f) Lebar rata – rata jalan 12 meter dan terdapat median jalan 1 meter,
dengan kemiringan medan datar.
g) Memiliki lebar bahu jalan 2 meter pada sisi kanan dan kiri, kelas
hambatan samping sedang dan prosentase pemisahan arah 50 % - 50 %
baik pada saat peak maupun off peak. Ruas jalan ini sering dilalui oleh
kendaraan – kendaraan berat seperti tronton, truk besar dan kecil, dan
bus – bus besar dan kecil.
h) Volume lalu lintas di jalan raya Brangsong dilihat pada peak pagi
sebesar 1.157 kendaraan yang dikonversi sebesar 298,4 smp/jam.
Sedangkan Dilihat pada peak sore sebesar 887 kendaraan yang
dikonversi sebesar 239,40 smp/jam, memiliki kapasitas jalan sebesar
2.548 SMP/jam. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa
tingkat volume lalu lintas ruas jalan raya Brangsong pada
persimpangan Salsabil dibawah kapasitas jalan yang sudah ditentukan.
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b. Analisis Black Spot pada Ruas Jalan Raya Cepiring
Ruas jalan raya Cepiring memiliki panjang jalan 3044,417
meter, dengan lebar jalan efektif 8 meter, 2 lajur, 2 arah tak terbagi,
dengan kondisi rambu-rambu lalu lintas yang kurang memadai,
sehingga sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ruas jalan ini
memiliki kemiringan medan datar dengan alinemen lurus horisontal,
sehingga membuat kenyamanan para pengendara dalam mengendarai
kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi.
Volume lalu lintas di jalan raya Cepiring dilihat pada peak pagi
sebesar 1.268 kendaraan yang dikonversi sebesar 311.90 smp/jam.
Sedangkan Dilihat pada peak sore sebesar 876 kendaraan yang
dikonversi sebesar 235,4 smp/jam. Ruas jalan ini memiliki kapasitas
satuan mobil penumpang sebesar 4.726 SMP/Jam. Berdasarkan data
tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat volume lalu lintas pada
persimpangan Cepiring raya dibawah kapasitas jalan yang sudah
ditentukan.
Gambar 4.9 menjelaskan grafik hubungan antara tahun
terjadinya kecelakaan dengan nilai cusum pada ruas jalan raya
Cepiring. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa stasion yang
teridentifikasi sebagai lokasi titik rawan kecelakaan atau black spot
adalah Sta 1, Sta 2, Sta 4, dan Sta 5. Sta 1 terletak disekitar daerah
persimpangan Cepiring raya dengan nilai cusum sebesar 75,6, Sta 2
terletak pada sekitar persimpangan jalan raya Karangayu dengan nilai
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cusum sebesar 6,4, Sta 4 terletak pada sekitar persimpangan
Karangsuno dengan nilai cusum sebesar 11,2, Sta 5 terletak pada

Tingkat Pertumbuhan Nilai Cusum

sekitar persimpangan SPBU Cepiring dengan nilai cusum sebesar 3,2.
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Gambar 4.9. Grafik Black Spot Pada Ruas Jalan Raya Cepiring
Sumber : Hasil Analisis, 2013

1. Deskripsi kondisi persimpangan Cepiring raya pada ruas jalan raya
Cepiring adalah sebagai berikut :
1. Jumlah kejadian kecelakaan pada persimpangan ini adalah sebesar
78 kejadian. Persimpangan Cepiring raya memiliki kemiringan
medan jalan datar, dengan lebar jalan 8 meter.
2. Persimpangan Cepiring raya memiliki nilai cusum sebesar 75,6.
Nilai tersebut merupakan nilai diatas rata-rata jumlah kejadian
kecelakaan, sehingga daerah tersebut teridentifikasi sebagai titik
rawan kecelakaan (black spot).
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3. Persimpangan Cepiring raya memiliki rambu-rambu lalu lintas yang
memadai, tetapi kondisi kesadaran para pengendara masih kurang
perhatian terhadap peraturan lalu lintas. Masih minimnya ramburambu lalu lintas peraturan dalam penyeberangan.
4. Ruas jalan raya Cepiring adalah ruas jalan lurus dengan kondisi
jalan beraspal dan berlubang.
5. Penggunaan lahan pada persimpangan jalan ini meliputi pasar,
pertokoan, sekolah dan permukiman.
6. Persimpangan Cepiring raya merupakan jalan nasional primer
dengan lebar jalan efektif 8 meter, 2 lajur, 2 arah tak terbagi, dengan
lebar per lajur 4 meter. Memiliki lebar bahu jalan 2 meter pada sisi
kanan dan kiri, kelas hambatan samping sedang dan prosentase
pemisahan arah 50 % - 50 % baik pada saat peak maupun off peak .
7. Persimpangan Cepiring Raya termasuk sering dilalui oleh kendaraan
– kendaraan besar seperti, truk besar, tronton, bus, dan kendaraan
ringan lainya.
2. Deskripsi kondisi persimpangan jalan Karangayu pada ruas jalan raya
Cepiring adalah sebagai berikut :
a) Jumlah kejadian kecelakaan pada persimpangan ini selama 3 tahun
dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar 40
kejadian. Persimpangan jalan Karangayu memiliki nilai cusum
sebesar 6,4. Nilai tersebut merupakan nilai diatas rata-rata jumlah
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kejadian kecelakaan, sehingga daerah tersebut teridentifikasi sebagai
titik rawan kecelakaan (black spot).
b) Persimpangan jalan Karangayu dengan kondisi kemiringan medan
datar, lebar jalan 8 meter, 2 lajur, 2 arah ter bagi.
c) Persimpangan jalan karangayu memiliki alinemen horisontal
melintang, dengan kondisi aspal yang halus dan rata. Tidak adanya
rambu-rambu lalu lintas baik marka jalan maupun peraturan dan
larangan menyebabkan daerah tersebut sering terjadi kecelakaan.
d) Penggunaan lahan pada jalan ini meliputi permukiman, sekolahan,
pertokoan, dan sawah.
e) Tingkat volume lalu lalu lintas jalan dibawah tingkat kapasitas jalan
yang sudah ditentukan, sehingga membuat para pengendara lebih
nyaman dalam mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang
tinggi.
3. Deskripsi kondisi persimpangan jalan Karangsuno pada ruas jalan raya
Cepiring adalah sebagai berikut :
a) Jumlah kejadian kecelakaan pada persimpangan ini adalah sebesar
34 kejadian. Persimpangan jalan Karangsuno memiliki nilai cusum
sebesar 11.02. nilai tersebut merupakan nilai diatas rata-rata jumlah
kejadian kecelakaan, sehingga daerah tersebut teridentifikasi
sebagai titik rawan kecelakaan (black spot).
b) Penggunaan lahan pada jalan ini meliputi, permukiman, pertokoaan,
dan perkantoran.
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c) Persimpangan jalan Masjid Cepiring tidak memiliki rambu-rambu
lalu lintas baik rambu-rambu peringatan maupun larangan, sehingga
daerah tersebut sering terjadi kecelakaan.
d) Tingkat volume lalu lintas jalan pada persimpangan jalan
Karangsuno ini dibawah tingkat kapasitas jalan yang sudah
ditentukan, sehingga membuat para pengendara lebih nyaman dalam
mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi.
e) Persimpangan jalan Karangayu dengan kondisi kemiringan medan
datar, lebar jalan 8 meter, 2 lajur, 2 arah terbagi.
4. Deskripsi kondisi jalan Masjid Cepiring pada ruas jalan raya Cepiring
adalah sebagai berikut :
a) Jumlah kejadian kecelakaan pada persimpangan ini adalah 30
kejadian. Jalan Masjid Cepiring memiliki nilai cusum 3,2. Nilai
tersebut

merupakan

nilai

diatas

rata-rata

jumlah

kejadian

kecelakaan, sehingga daerah tersebut teridentifikasi sebagai titik
rawan kecelakaan (black spot).
b) Persimpangan ini tidak mempunyai rambu-rambu peringatan dan
larangan, sehingga daerah tersebut sering terjadi kecelakaan.
c) Persimpangan jalan Masjid Cepiring ini memiliki kemiringan
medan datar, sehingga membuat pengendara lebih mudah
mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi.
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d) Tingkat volume lalu lintas jalan pada persimpangan ini dibawah
tingkat kapasitas yang sudah ditentukan, sehingga para pengendara
lebih nyaman dalam mengendarai.
e) Penggunaan lahan pada jalan ini meliputi permukiman, pertokoan,
dan perkantoran.
f) Lebar jalan pada persimpangan ini adalah 8 meter, 2 lajur, 2 arah
tak terbagi. Dengan kondisi aspal halus dan datar.
c.

Analisis Black Spot pada Ruas Jalan Raya Gemuh
Ruas jalan raya Gemuh memiliki panjang jalan 8267,653 meter,
dengan lebar jalan efektif 8 meter, 2 lajur, 2 arah tak terbagi, dengan
kondisi rambu-rambu lalu lintas yang kurang memadai, sehingga sering
menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ruas jalan ini memiliki kemiringan
medan datar dengan alinemen lurus horisontal, sehingga membuat
kenyamanan para pengendara dalam mengendarai kendaraannya dengan
kecepatan yang tinggi.
Volume lalu lintas di jalan raya Gemuh dilihat pada peak pagi
sebesar 1.517 kendaraan yang dikonversi sebesar 384,20 smp/jam.
Sedangkan dilihat pada peak sore sebesar 876 kendaraan yang dikonversi
sebesar 359,40 smp/jam. Ruas jalan ini memiliki kapasitas satuan mobil
penumpang sebesar 4.726 SMP/Jam. Berdasarkan data tersebut dapat
disimpulkan bahwa tingkat volume lalu lintas pada ruas jalan raya Gemuh
dibawah kapasitas jalan yang sudah ditentukan.
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Gambar 4.10 menjelaskan grafik hubungan antara tahun terjadinya
kecelakaan dengan nilai cusum pada ruas jalan raya Gemuh. Dari grafik
tersebut dapat diketahui bahwa stasion yang teridentifikasi sebagai lokasi
titik rawan kecelakaan atau black spot adalah Sta 1, dan Sta 2, Sta 1
terletak pada sekitar persimpangan perempatan Gemuh dengan nilai cusum
sebesar 1.68. Sta 2 terletak pada sekitar persimpangan Mekarsari dengan
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Gambar 4.10. Grafik Black Spot Pada Ruas Jalan Raya Gemuh
Sumber : Hasil Analisis, 2013.

1. Deskripsi kondisi persimpangan perempatan Gemuh pada ruas jalan
raya Gemuh adalah sebagai berikut :
1. Jumlah kejadian kecelakaan pada persimpangan ini adalah sebesar
49 kejadian. Persimpangan perempatan Gemuh memiliki nilai cusum
sebesar 1,68. Nilai tersebut merupakan nilai diatas rata-rata jumlah
kejadian kecelakan, sehingga daerah tersebut teridentifikasi sebagai
titik rawan kecelakaan (black spot). .
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2. Rata – rata lebar jalan 8 meter yang terbagi atas 2 jalur dan memiliki
median 1 meter.
3. Ruas jalan ini memiliki kapasitas satuan mobil penumpang sebesar
4.726 SMP/Jam.
4. Kondisi kemiringan medan datar. Ruas jalan datar dengan kondisi
lurus melengkung, beraspal permukaan halus dan datar
5. Penggunaan lahan pada persimpangan jalan ini meliputi lahan
sawah, pertokoan, dan permukiman.
6. Persimpangan perempatan Gemuh sering dilewati kendaraan
– kendaraan berat seperti bus, truk, dan tronton, serta kendaraan
ringan lainya.
7. Tingkat volume lalu lintas jalan pada persimpangan jalan
Karangsuno ini dibawah tingkat kapasitas jalan yang sudah
ditentukan, sehingga membuat para pengendara lebih nyaman dalam
mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi.
2. Deskripsi kondisi persimpangan Truko pada ruas jalan raya Gemuh
adalah sebagai berikut :
a) Jumlah kejadian kecelakaan pada persimpangan ini adalah sebesar
46 kejadian. Persimpangan perempatan jalan Truko memiliki nilai
cusum sebesar 12,68. Nilai tersebut merupakan nilai diatas rata-rata
jumlah kejadian kecelakaan, sehingga daerah tersebut teridentifikasi
sebagai titik rawan kecelakaan (black spot).
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b) Kondisi kemiringan medan datar. Dengan rambu – rambu lintas
yang memadai, tetapi tidak ada rambu-rambu larangan pada ruas
jalan ini, sehingga daerah ini sering terjadi kecelakaan.
c) Tingkat volume lalu lintas pada persimpangan ini dibawah rata-rata
kapasitas jalan yang sudah ditentukan.
d) Penggunaan lahan disekitar daerah ini terdapat rumah penduduk,
rumah makan, dan toko. Sehingga jalan ini sering digunakan untuk
penyeberangan.
d. Analisis Black Spot pada Ruas Jalan Soekarno – Hatta
Ruas jalan Soekarno-Hatta memiliki panjang jalan 8759,702 meter,
dengan lebar jalan efektif 12 meter, 4 lajur, 2 arah terbagi, dengan kondisi
rambu-rambu lalu lintas yang kurang memadai, sehingga sering
menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ruas jalan ini memiliki kemiringan
medan datar dengan alinemen lurus horisontal, sehingga membuat
kenyamanan para pengendara dalam mengendarai kendaraannya dengan
kecepatan yang tinggi.
Volume lalu lintas di jalan raya Gemuh dilihat pada peak pagi
sebesar 6.014 kendaraan yang dikonversi sebesar 2.602,70 SMP/jam.
Sedangkan dilihat pada peak sore sebesar 4.253 kendaraan yang
dikonversi sebesar 2.235,50 smp/jam. Ruas jalan ini memiliki kapasitas
satuan mobil penumpang sebesar 4.726 SMP/Jam. Berdasarkan data
tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat volume lalu lintas pada ruas
jalan raya Gemuh dibawah kapasitas jalan yang sudah ditentukan.
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Gambar 4.11 menjelaskan grafik antara tahun terjadinya dengan
nilai cusum pada ruas jalan Soekarno-Hatta. Dari grafik tersebut dapat
diketahui bahwa stasion yang teridentifikasi titik rawan kecelakaan atau
black spot adalah Sta 1, Sta 2, Sta 3, Sta 4, dan Sta 5. Sta 1 terletak pada
sekitar persimpangan jalan jambearum dengan nilai cusum 0,56, Sta 2
terletak pada sekitar perbatasan jalan Soekarno-Hatta dengan nilai cusum
43,12, Sta 3 terletak disekitar perbatasan jalan Soekarno-Hatta dengan
jalan pemuda dengan nilai cusum 35,12, Sta 4 terletak di sekitar
persimpangan jalan Patebon dengan nilai cusum 4,56, Sta 5 terletak di
sekitar persimpangan Bappeda Kabupaten Kendal dengan nilai cusum
16,56.
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Gambar 4.11 Grafik Black Spot Pada Ruas Jalan Soekarno-Hatta
Sumber : Hasil Analisis, 201
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1. Deskripsi kondisi persimpangan jalan Patebon pada ruas jalan Soekarno-

Hatta adalah sebagai berikut :
1. Jumlah kejadian kecelakaan pada persimpangan ini adalah sebesar 24
kejadian Persimpangan Patebon memiliki nilai cusum sebesar 4,56.
Nilai tersebut merupakan nilai diatas tingkat rata-rata jumlah kejadian
kecelakaan.
2. Persimpangan patebon dengan kondisi medan datar, alinemen medan
yang lengkung mendatar, sehingga para pengendara lebih nyaman
dalam mengendarai kendaraan bermotornya dengan kecepatan tinggi.
3. Kondisi rambu-rambu yang kurang memadai, sehingga daerah ini
sering terjadi kecelakaan.
4. Tingkat volume lalu lintas jalan dibawah kapasitas jalan yang sudah
ditentukan, sehingga kondisi jalan sangat nyaman untuk meningkatkan
kecepatan yang tinggi.
5. Penggunaan lahan disekitar persimpangan ini meliputi perkantoran
Dinas, rumah penduduk, dan pangkalan ojek.
2. Deskripsi kondisi persimpangan jalan Jambearum pada ruas jalan

Soekarno-Hatta adalah sebagai berikut :
a) Jumlah kejadian kecelakaan pada persimpangan ini adalah sebesar 26
Persimpangan jalan Jambearum memiliki nilai cusum sebesar 0,58.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat kejadian kecelakaan diatas
rata-rata jumlah kejadian kecelakaan, sehingga persimpangan tersebut
teridentifikasi sebagai titik rawan kecelakaan (black spot).
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b) Persimpangan ini memiliki kemiringan medan datar, dengan median
terbuka dan minimnya rambu-rambu lalu lintas, sehingga daerah
persimpangan ini sering terjadi kecelakaan.
c) Penggunaan lahan di sekitar persimpangan ini meliputi rumah makan,
permukiman, pertokoan dan perkantoran Dinas, sehingga sering
digunakan untuk penyeberangan.
d) Tingkat volume lalu lintas pada persimpangan ini dibawah kapasitas
jalan yang sudah ditentukan.
e) Persimpangan jalan ini memiliki median yang terbuka, sehingga para
pengendara maupun penduduk sering menyeberang persimpangan
tersebut.
f) Kondisi rambu-rambu lalu lintas yang kurang memadai, sehingga
persimpangan tersebut sering terjadi kecelakaan.
3. Deskripsi kondisi persimpangan jalan Soekarno-Hatta dengan jalan

Pemuda pada ruas jalan Soekarno-Hatta adalah sebagai berikut :
a) Jumlah kejadian kecelakaan pada persimpangan ini adalah sebesar 51
kejadian. Persimpangan jalan Soekarno-Hatta dengan jalan Pemuda
memiliki nilai cusum sebesar 43,13. Nilai tersebut merupakan nilai
diatas rata-rata jumlah kejadian kecelakaan, sehingga daerah tersebut
teridentifikasi sebagai titik rawan kecelakaan (black spot).
b) Persimpangan ini memiliki kemiringan medan datar, dengan kondisi
aspal halus, sehingga para pengendara lebih nyaman dalam
mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi.
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c) Tingkat volume lalu lintas jalan pada persimpangan ini dibawah
kapasitas jalan yang sudah ditentukan.
d) Kondisi rambu-rambu lalu lintas yang kurang memadai, sehingga
persimpangan tersebut sering terjadi kecelakaan.
e) Penggunaan

lahan

disekitar

persimpangan

tersebut

meliputi

perkantoran, toko, dan rumah penduduk. Sehingga persimpangan ini
sering digunakan untuk penyeberangan.
4. Deskripsi kondisi persimpangan Bappeda Kabupaten Kendal pada ruas

jalan Soekarno-Hatta adalah sebagai berikut :
a) Jumlah kejadian kecelakaan pada persimpangan ini adalah sebesar 24
kejadian. Persimpangan Bappeda Kabupaten Kendal memiliki nilai
cusum sebesar 16,56. Nilai tersebut merupakan nilai diatas tingkat ratarata jumlah kecelakaan, sehingga persimpangan tersebut teridentifikasi
sebagai titik rawan kecelakaan (black spot).
b) Pada persimpangan ini memiliki kemiringan medan datar, dengan
alinemen lurus melengkung, sehingga daerah tersebut rawan terhadap
kecelakaan.
c) Penggunaan lahan pada persimpangan ini meliputi rumah penduduk,
perkebunan, dan taman, sehingga persimpangan tersebut sering
digunakan untuk penyeberangan.
d) Tingkat volume lalu lintas pada persimpangan ini dibawah kapasitas
jalan yang sudah ditentukan, sehingga membuat para pengendara lebih
nyaman dalam meningkatkan kecepatan yang tinggi.
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e. Analisis Black Spot pada Ruas Jalan Tentara Pelajar
Ruas jalan Tentara Pelajar memiliki panjang jalan 5145,592 meter,
dengan lebar jalan efektif 6 meter, 2 lajur, 2 arah terbagi, dengan kondisi
rambu-rambu lalu lintas yang kurang memadai, sehingga sering
menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ruas jalan ini memiliki kemiringan
medan datar dengan alinemen melengkung, sehingga membuat lebih
kesulitan dalam mengendarai kendaraannya.
Volume lalu lintas di jalan raya Gemuh dilihat pada peak pagi
sebesar 2.058 kendaraan yang dikonversi sebesar 531,80 SMP/jam.
Sedangkan dilihat pada peak sore sebesar 1.770 kendaraan yang
dikonversi sebesar 525,10 SMP/jam. Ruas jalan ini memiliki kapasitas
satuan mobil penumpang sebesar 2.548 SMP/Jam. Berdasarkan data
tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat volume lalu lintas pada ruas
jalan raya Gemuh dibawah kapasitas jalan yang sudah ditentukan.
Gambar

4.12

menjelaskan

grafik

antara

tahun

terjadinya

kecelakaan dengan nilai cusum pada ruas jalan Tentara Pelajar. Dari grafik
tersebut dapat diketahui bahwa stasion yang teridentifikasi titik rawan
kecelakaan atau black spot adalah sta 1. Sta 1 terletak disekitar
persimpangan jalan Pahlawan Kebondalem dengan nilai cusum sebesar
41,34.
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Gambar 4.12 Grafik Black Spot Pada Ruas Jalan Tentara Pelajar
Sumber : Hasil Analisis, 2013.

1. Deskripsi kondisi persimpangan jalan Pahlawan Kebondalem adalah
sebagai berikut :
1. Jumlah kejadian kecelakaan pada persimpangan ini adalah sebesar 55.
Persimpangan jalan Pahlawan Kebondalem memiliki nilai cusum
sebesar 41,34. Nilai tersebut merupakan nilai diatas rata-rata jumlah
kejadian kecelakaan, sehingga persimpangan tersebut teridentifikasi
sebagai titik rawan kecelakaan (black spot).
2. Persimpangan jalan ini memiliki kemiringan medan datar, dengan
aspal yang halus, tetapi minimnya rambu-rambu lalu lintas baik
peringatan maupun larangan, sehingga para pengendara banyak yang
melanggar peraturan lalu lintas dan sering terjadi kecelakaan.
3. Persimpangan jalan Pahlawan Kebondalem memiliki lebar jalan efektif
6 meter, 2 lajur 2 arah terbagi, dengan lebar per lajur 3 meter, tidak ada
median jalan, dengan kondisi tersebut mempengaruhi kejadian
kecelakaan yang sering terjadi dijalan tersebut.
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4. Persimpangan jalan ini sebagai jalan alternatif dari kecamatan Patebon
menuju ke Kecamatan Kota Kendal, sehingga sering digunakan para
pengendara untuk menempuh waktu yang cepat. Kendaraan yang
sering melalui adalah kendaraan jenis berat dan ringan.
5. Penggunaan lahan disekitar persimpangan jalan ini meliputi pasar
tradisional, toko, dan permukiman, sehingga persimpangan ini sering
digunakan sebagai penyeberangan para penduduk maupun para
pengendara.
f. Analisis Black Spot pada Ruas Jalan Raya Timur Kaliwungu
Ruas jalan raya timur Kaliwungu memiliki panjang jalan 2456,829
meter, dengan lebar jalan efektif 8 meter, 4 lajur, 2 arah terbagi, dengan
kondisi rambu-rambu lalu lintas yang kurang memadai, sehingga sering
menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ruas jalan ini memiliki kemiringan
medan datar dengan alinemen lurus horisontal, sehingga membuat
kenyamanan para pengendara dalam mengendarai kendaraannya dengan
kecepatan yang tinggi.
Volume lalu lintas di jalan raya Gemuh dilihat pada peak pagi
sebesar 5.542 kendaraan yang dikonversi sebesar 1.457,20 SMP/jam.
Sedangkan dilihat pada peak sore sebesar 4.104 kendaraan yang
dikonversi sebesar 1.277,70 smp/jam. Ruas jalan ini memiliki kapasitas
satuan mobil penumpang sebesar 2.673 SMP/Jam. Berdasarkan data
tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat volume lalu lintas pada ruas
jalan raya Gemuh dibawah kapasitas jalan yang sudah ditentukan.
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Berdasarkan gambar 4.13 menjelaskan grafik antara tahun
terjadinya kecelakaan dengan nilai cusum pada ruas jalan raya timur
Kaliwungu. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa stasion yang
teridentifikasi titik rawan kecelakaan atau black spot adalah sta 1. Sta 1
terletak disekitar persimpangan jalan lingkar arteri Kaliwungu dengan nilai
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Gambar 4.13 Grafik Black Spot Pada Ruas Jalan Raya Timur Kaliwungu
Sumber : Hasil Analisis, 2013.

1. Deskripsi kondisi persimpangan jalan lingkar Kaliwungu pada ruas jalan
raya timur Kaliwungu adalah sebagai berikut :
1. Jumlah kejadian kecelakaan pada persimpangan ini adalah sebesar 80

kejadian, dengan memiliki nilai cusum sebesar 38,66. Nilai tersebut
merupakan nilai diatas rata-rata jumlah kejadian kecelakaan, sehingga
persimpangan tersebut teridentifikasi sebagai titik rawan kecelakaan
(black spot).
2. Persimpangan pada jalan ini memiliki kemiringan medan datar, dengan

alinemen lurus horisontal, sehingga para pengendara lebih nyaman
dalam mengendarai dengan kecepatan yang tinggi.
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3. Penggunaan lahan disekitar persimpangan ini meliputi sawah,

perkebunan, dan bengkel. Minimnya rambu-rambu lalu lintas jalan
baik peringatan maupun larangan yang menyebabkan persimpangan ini
sering terjadi kecelakaan.
4. Tingkat volume lalu lintas pada persimpangan ini dibawah kapasitas

jalan yang sudah ditentukan, sehingga para pengendara lebih nyaman
dalam mengendarai kendaraannya dengan bebas.

C. PEMBAHASAN
1. Karakteristik dan Lokasi pada Ruas Jalan yang Teridentifikasi
sebagai Daerah Rawan Kecelakaan (Black Site) dan Titik Rawan
Kecelakaan (Black Spot) Lalu Lintas.
a) Ruas Jalan Raya Cepiring
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa, ruas jalan
Raya Cepiring teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan yang
sangat tinggi, dengan nilai Z-Score sebesar 0,97. karakteristik yang
mempengaruhi meliputi (1) Geometrik jalan, geometrik jalan pada ruas
jalan ini terdiri dari median jalan, lebar jalan, dan bahu jalan. banyak
median jalan yang terbuka membuat ruas jalan ini sering terjadi
kecelakaan, karena banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada lajur
ruas jalan, selain itu juga kurang lebarnya bahu jalan membuat para
angkutan

transportasi

sering

mengalami

kesulitan

dalam

pemberhentian. (2) Volume kendaraan dan kapasitas jalan, kapasitas
jalan pada ruas jalan Raya Cepiring sebesar 4.726 SMP/Jam, dan
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volume kendaraan sebesar 1.268 kendaraan. Tingkat volume
kendaraan pada ruas jalan Raya Cepiring dibawah tingkat kapasitas
jalan yang sudah ditentukan, sehingga membuat para pengendara lebih
nyaman dalam meningkatkan kecepatan yang tinggi. (3) Penggunaan
lahan, penggunaan lahan pada ruas jalan Raya Cepiring antara lain ;
permukiman, pertokoan, sawah, sekolah dan pasar. Penggunaan lahan
tersebut mempengaruhi tingkat aktivitas manusia dan para pengendara
sangat tinggi dan sering keluar masuk di ruas jalan, sehingga membuat
ruas jalan tersebut sering terjadi kecelakaan. (4) kemiringan medan,
kemiringan medan jalan pada ruas jalan Raya Cepiring adalah datar.
Kemiringan tersebut menyebabkan para pengendara kurang berhatihati dalam mengendarai kendaraannya dan lebih nyaman dalam
meningkatkan kecepatan maksimum. (5) Rambu lalu lintas, kurang
memadainya

rambu

lalu

lintas

jenis

larangan

dan

perintah

menyebabkan ruas jalan ini sering terjadi kecelakaan, karena juga para
pengendara kurang berhati-hati dalam berlalu lintas.
Ruas jalan yang teridentifikasi sebagai titik rawan kecelakaan
(black spot) pada ruas jalan raya Cepiring meliputi (a) Persimpangan
Cepiring raya yang teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan
yang sangat tinggi dengan jumlah kejadian kecelakaan sebesar 78
kejadian dan memiliki nilai cusum 75,6, (b) Persimpangan jalan
Karangayu yang teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan
sangat rendah dengan jumlah kejadian kecelakaan sebesar 30 kejadian
dan memiliki nilai cusum 6,4, (c) Jalan Masjid Cepiring yang
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teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan sangat rendah dengan
jumlah kejadian kecelakaan sebesar 3,2 kejadian dan memiliki nilai
cusum 3,2, (d) Persimpangan jalan Karangsuno yang teridentifikasi
sebagai kriteria rawan kecelakaan sangat rendah dengan jumlah
kejadian kecelakaan sebesar 34 dan memiliki nilai cusum 11,2.
b) Jalan Soekarno-Hatta
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa, ruas jalan
Soekarno-Hatta teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan
sangat tinggi, dengan nilai Z-Score sebesar 0,88. Karakteristik yang
mempengaruhi antara lain ; (1) Geometrik jalan yang berupa median
jalan, dan bahu jalan. banyak median jalan yang terbuka pada ruas
jalan tersebut membuat para pengendara kurang berhati-hati dan juga
sering keluar masuk pada lajur kiri dan kanan jalan, sehingga
menyebabkan permasalahan lalu lintas. (2) Penggunaan lahan,
penggunaan lahan pada ruas jalan ini meliputi permukiman, pertokoan,
sekolah, pasar, dan sawah. Penggunaan lahan tersebut menyebabkan
tingkat aktivitas manusia dan kendaraan sangat tinggi dan sering keluar
masuknya pada ruas jalan. (3) kemiringan medan jalan, kemiringan
medan jalan pada ruas jalan Soekarno-Hatta adalah datar, kemiringan
medan jalan datar tersebut menyebabkan para pengendara kurang
berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya dan juga lebih nyaman
dalam meningkatkan kecepatan yang tinggi. (4) Rambu lalu lintas,
kurang memadainya rambu lalu lintas jenis perintah dan larangan
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menyebabkan para pengendara kurang berhati-hati dalam berlalu lintas
dan juga membuat ruas jalan tersebut sering terjadi kecelakaan.
Ruas jalan yang teridentifikasi sebagai titik rawan kecelakaan
(black spot) pada ruas jalan raya Soekarno-Hatta meliputi (a)
Persimpangan jalan Jambearum yang teridentifikasi sebagai kriteria
rawan kecelakaan sangat rendah dengan jumlah kejadian kecelakaan
sebesar 26 kejadian dan memiliki nilai cusum 0,56, (b) Perbatasan
jalan Soekarno-Hatta yang teridentifikasi sebagai kriteria rawan
kecelakaan sedang dengan jumlah kejadian kecelakaan sebesar 51
kejadian dan memiliki nilai cusum 43,12, (c) Persimpangan jalan
Patebon yang teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan sangat
rendah dengan jumlah kejadian kecelakaan sebesar 27 kejadian dan
memiliki nilai cusum 4,56, (d) Persimpangan Bappeda Kabupaten
Kendal yang teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan rendah
dengan jumlah kejadian kecelakaan sebesar 27 kejadian dan memiliki
nilai cusum 16,56, (e) Perbatasan jalan Soekarno-Hatta yang
teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan sedang dengan jalan
Pemuda dengan jumlah kejadian kecelakaan sebesar 45 kejadian dan
memiliki nilai cusum 35,12.
c) Ruas Jalan Raya Brangsong
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa, ruas jalan
Raya Brangsong teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan
tinggi, dengan nilai Z-Score sebesar 0,55. Adapun karakteristik yang
mempengaruhi antara lain ; (1) Geometrik jalan, masih banyak median
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jalan yang terbuka membuat ruas jalan ini sering terjadi kecelakaan,
karena banyaknya para pengendara yang keluar masuk pada ruas jalan
tersebut. (2) Penggunaan lahan, penggunaan lahan pada ruas jalan ini
meliputi

permukiman,

pertokoan,

sekolah,

sawah

dan

pasar,

penggunaan lahan tersebut menyebabkan tingkat aktivitas penduduk
semakin tinggi dan sering keluar masuk pada ruas jalan, sehingga ruas
jalan tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas. (3) Rambu lalu
lintas, kurang memadainya rambu lalu lintas jenis perintah dan
larangan pada ruas jalan ini membuat para pengendara kurang berhatihati dalam berlalu lintas. (4) Volume lalu lintas dan kapasitas jalan,
volume lalu lintas sebesar 1.157 kendaraan dan kapasitas jalan sebesar
2.548 SMP/jam, tingkat volume lalu lintas jalan dibawah kapasitas
jalan yang sudah ditentukan menyebabkan para pengendara lebih
nyaman dalam berkendara dan meningkatkan kecepatan maksimum.
Ruas jalan yang teridentifikasi sebagai titik rawan kecelakaan
(black spot) pada ruas jalan raya Brangsong meliputi persimpangan
Salsabil yang teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan tinggi,
dengan jumlah kejadian kecelakaan sebesar 81 kejadian dan memiliki
nilai cusum 52.
d) Ruas Jalan Raya Gemuh
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa, ruas jalan
Raya Gemuh teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan rendah
dengan nilai Z-Score sebesar 0,42, adapun karakteristik yang
mempengaruhi antara lain ; (1) Rambu lalu lintas, kurang memadainya
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rambu lalu lintas jenis perintah dan lampu lalu lintas menyebabkan
ruas jalan ini sering terjadi kecelakaan, karena para pengendara kurang
berhati-hati dalam berlalu lintas. (2) Penggunaan lahan, penggunaan
lahan pada ruas jalan ini meliputi permukiman, pertokoan, sekolah dan
sawah. Penggunaan lahan tersebut menyebabkan tingkat aktivitas
manusia dan para pengendara semakin tinggi dan sering keluar masuk
pada ruas jalan, sehingga ruas jalan ini sering terjadi kecelakaan. (3)
Geometrik jalan. banyak median jalan yang terbuka membuat para
pengendara kurang berhati-hati dalam mengambil lajur dan juga
kurang lebarnya bahu jalan membuat para pengendara tidak teratur
dalam pemberhentian. (4) Tingkat volume lalu lintas pada ruas jalan
ini dibawah kapasitas jalan yang sudah ditentukan, dengan tingkat
volume lalu lintas sebesar 1.517 kendaraan dan kapasitas jalan sebesar
4.726 SMP/jam, sehingga membuat para pengendara lebih nyaman
dalam mengendarai dengan kecepatan yang tinggi.
Ruas jalan yang teridentifikasi sebagai titik rawan kecelakaan
(black spot) pada ruas jalan raya Gemuh meliputi (a) Persimpangan
perempatan Gemuh yang teridentifikasi sebagai kriteria rawan
kecelakaan rendah dengan jumlah kejadian kecelakaan sebesar 49
kejadian dan memiliki nilai cusum 16,68, (b) Persimpangan pertigaan
Truko yang teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan sangat
rendah dengan jumlah kejadian kecelakaan sebesar 46 kejadian dan
memiliki nilai cusum 12,68.
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e) Ruas jalan Tentara Pelajar
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa, Ruas jalan
Tentara Pelajar teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan
rendah dengan nilai Z-Score sebesar 0,32, adapun karakteristik yang
mempengaruhinya antara lain ; (1) Kemiringan medan jalan yang datar
menyebabkan para pengendara lebih nyaman dalam mengendarai
dengan kecepatan maksimum atau tinggi dan juga kurang berhati-hati
dalam berlalu lintas. (2) Penggunaan lahan, penggunaan lahan pada
ruas jalan ini meliputi permukiman, perkantoran, sekolah dan sawah.
Penggunaan lahan tersebut menyebabkan tingkat aktivitas manusia dan
para pengendara sangat tinggi dan keluar masuk pada ruas jalan,
sehingga ruas jalan ini sering terjadi kecelakaan. (3) Tingkat volume
lalu lintas pada ruas jalan ini dibawah kapasitas jalan yang sudah
ditentukan, dengan tingkat volume lalu lintas sebesar 2.058 kendaraan
dan kapasitas jalan sebesar 2.548 SMP/jam, sehingga membuat para
pengendara lebih nyaman dalam mengendarai dengan kecepatan yang
tinggi.
Jalan maupun persimpangan yang teridentifikasi sebagai titik
rawan kecelakaan (black spot) pada ruas jalan Tentara Pelajar meliputi
persimpangan jalan Pahlawan Kebondalem yang teridentifikasi sebagai
kriteria rawan kecelakaan sangat rendah dengan jumlah kejadian
kecelakaan sebesar 55 kejadian dan memiliki nilai cusum 4,34.
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f) Ruas jalan raya timur Kaliwungu
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Ruas jalan Raya
Timur Kaliwungu teridentifikasi sebagai kriteria rawan kecelakaan
sangat rendah dengan nilai Z-Score 0,32. Adapun karakteristik yang
mempengaruhi Ruas jalan ini antara lain ; (1) Rambu lalu lintas,
kurang memadainya rambu lalu lintas jenis perintah dan lampu lalu
lintas menyebabkan para pengendara tidak berhati-hati dalam berlalu
lintas dan juga tidak mentaati peraturan lalu lintas, sehingga membuat
ruas jalan ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. (2) Penggunaan
lahan pada ruas jalan ini meliputi permukiman, sawah, sekolahan, dan
industri. Penggunaan lahan tersebut menyebabkan tingkat aktivitas
manusia sangat tinggi dan keluar masuk pada ruas jalan. (3)
Kemiringan medan jalan, kemiringan medan jalan yang datar
menyebabkan para pengendara lebih nyaman dalam meningkatkan
kecepatan maksimum atau tinggi, sehingga ruas jalan ini sering terjadi
kecelakaan.
jalan yang teridentifikasi sebagai titik rawan kecelakaan (black
spot) pada ruas jalan raya timur Kaliwungu meliputi persimpangan
persimpangan jalan lingkar Kaliwungu yang teridentifikasi sebagai
kriteria rawan kecelakaan sedang dengan jumlah kejadian kecelakaan
sebesar 80 kejadian dan memiliki nilai cusum 38,66.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil
simpulan sebagai berikut :
1. Karakteristik ruas jalan yang teridentifikasi sebagai daerah rawan
kecelakaan (black site) lalu lintas dan titik rawan kecelakaan (black spot)
lalu lintas antara lain : (a) Ruas jalan Raya Cepiring, Karakteristik yang
mempengaruhi ruas jalan tersebut meliputi Geometrik jalan, Volume lalu
lintas, kapasitas jalan, Kemiringan medan, Penggunaan lahan, dan Rambu
lalu

lintas.

(b)

Ruas

jalan

Soekarno-Hatta,

Karakteristik

yang

mempengaruhi ruas jalan tersebut antara lain ; Penggunaan lahan,
kemiringan medan jalan, rambu lalu lintas. (c) Ruas jalan Raya
Brangsong, karakteristik yang mempengaruhi ruas jalan tersebut antara
lain ; penggunaan lahan, rambu lalu lintas, kemiringan medan, volume lalu
lintas jalan dan kapasitas jalan.
2. Ruas jalan yang teridentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan (black
site) lalu lintas dan titik rawan kecelakaan lalu lintas (black spot) sangat
tinggi, tinggi dan rendah meliputi (a) Ruas jalan raya Cepiring terletak
pada persimpangan Cepiring Raya, persimpangan Karangayu, jalan
Karangsuno, dan jalan Masjid Cepiring. (b) Ruas jalan Soekarno-Hatta
terletak pada persimpangan jalan Jambearum, persimpangan jalan
Soekarno-Hatta dengan jalan Pemuda, persimpangan jalan Bappeda Kab.
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Kendal dan perbatasan jalan Soekarno-Hatta. (c) Ruas jalan Raya
Brangsong terletak pada persimpangan jalan Salsabel.

B. Saran
Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan antara lain :
1.

Untuk daerah rawan kecelakaan (black site) dan titik rawan kecelakaan
(back spot) perlu dipasang rambu-rambu peringatan daerah berbahaya
yang sering terjadi kecelakaan. Biasanya penempatan rambu lalu lintas
tersebut sekurang-kurangya 50 meter sebelum daerah yang sering terjadi
kecelakaan.

2. Perlu dilakukan perbaikan komposisi jalan sesuai dengan ketentuan baik
kondisi geometrik jalan maupun kemiringan medan jalan, supaya para
pengendara lebih berhati-hati dalam berlalu lintas.
3. Perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait
dengan peraturan-peraturan keselamatan lalu lintas dan juga ruas jalan
yang sering terjadi kecelakaan.
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Lampiran 1. Hasil Perhitungan Nilai Z-Score Untuk Idebtifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (Black Site) Lalu Lintas.

No
1
2

Nama Jalan

Tahun Kejadian
Kecelakaan
2009 2010 2011
20
25
24
8
26
17

Jalan Raya Barat Weleri
Jalan Arteri Weleri
Jalan Raya Timur
3 Weleri
5
18
11
4 Jalan Raya Brangsong
22
63
31
5 Jalan Pemuda
13
26
14
6 Jalan Tentara Pelajar
15
46
19
7 Jalan Soekarno-Hatta
38
80
28
8 Jalan Arteri Kaliwungu
7
16
15
Jalan Raya Barat
9 Kaliwungu
3
21
36
Jalan Raya Timur
10 Kaliwungu
13
46
21
11 Jalan Masjid Kaliwungu
5
33
21
12 Jalan Raya Cepiring
60
122
92
13 Jalan Raya Gemuh
19
46
30
Jumlah
220
558
342
Rata-rata (X)
Standar Deviasi (S)
61,08
Keterangan : X
: Jumlah Kejadian Kecelakaan
S
: Standar Deviasi
Z
: Nilai Z-Score

X

X-X

(X-X)²

S

Z

69
51

-17,153
-35,15

294,12
1235,52

61,08
61,08

-0,28
-0,57

34
120
53
88
182
38

-52,15
29,85
-33,15
-6,15
59.85
-48,15

2719,62
891,02
1098.92
37,82
3582,02
2318,42

61,08
61,08
61,08
61,08
61,08
61,08

-0,85
0,55
-0,54
0,32
0,88
-0,78

60

-26,15

683,82

61,08

-0,42

88
59
199
95
1120
86,153

-6,15
-27,15
187,85
8,847

37,82
737,12
35287,62
78,269
47903,19

61,08
61,08
61,08
61,08

0,32
-0,44
0,97
0,42



Kriteria
Tidak rawan kecelakaan
Tidak rawan kecelakaan
Tidak rawan kecelakaan
Rawan kecelakaan tinggi
Tidak rawan kecelakaan
Rawan kecelakaan rendah
Rawan kecelakaan sangat tinggi
Tidak rawan kecelakaan
Tidak rawan kecelakaan

Rawan kecelakaan rendah
Tidak rawan kecelakaan
Rawan kecelakaan sangat tinggi
Rawan kecelakaan rendah

: Rata – rata Kejadian Kecelakaan
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Lampiran 2. Hasil Perhitungan Cusum Untuk Identifikasi Titik Rawan Kecelakaan (Black Spot) Lalu Lintas.
No
Nama Persimpangan
1 Jalan Raya Brangsong
a. Persimpangan Salsabil

b.

Persimpangan Jln.Letnan Suyono

Stasion

Tahun

Jumlah
Kecelakaan

Sta 1

2009

18

Sta 2

2010
2011
2009
2010
2011

Jumlah
Mean (W)

2
a.

b.

Jalan Tentara Pelajar
Persimpangan Jln. Pahlawan Kebondalem

Persimpangan Jln. Prapatan Patebon

Jumlah
Mean (W)

46
17
4
17
18
120
20

Kriteria
W

So

S1

20

-2

-4

20
20
20
20
20

26
-3
-16
-3
-2

52
-6
-32

C

52

Rawan kecelakaan
tinggi

Tidak rawan
kecelakaan

-6
-4

Kriteria
Sta 1

2009

11

13,33

-2,33

-4,66

Sta 2

2010
2011
2009

34
10
4

13,33 20,67
13,33 -3,33
13,33 -9,33

41,34
-6,66
-18,66

2010
2011

12
9
80
13,33

13,33
13,33

-2,66
-8,66

-1,33
-4,33

4,34

Rawan kecelakaan
sangat rendah

Tidak rawan
kecelakaan
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130

3
a.

b.

Jalan Soekarno-Hatta
Persimpangan Jln. Jambearum

Persimpangan Perbatasan Jln. Soekarno-Hatta

Kriteria
Sta 1

Sta 2

2009
2010

5
10

10,72
10,72

-5,72
-0,72

-11,44
-1,44

2011
2009

11
12

10,72
10,72

0,28
1,28

0,56
2,56

2010
2011
c.

Persimpangan Jln. Pemuda n Soekarno - Hatta

sta 3

d.

persimpangan Jln. Patebon

e.

Persimpangan Bappeda Kendal

Jumlah
Mean (W)

31
8

10,72
10,72

20,28
-2,72

40,56
-5,44

0,56

Rawan kecelakaan
sangat rendah

Rawan kecelakaan
43,12 sedang
Rawan kecelakaan
45,12 sedang

sta 4

2009
2010
2011
2009

13
26
6
8

10,72
10,72
10,72
10,72

2,28
15,28
-4,72
-2,72

4,56
30,56
-9,44
-5,44

sta 5

2010
2011
2009

13
3
4

10,72
10,72
10,72

2,28
-7,72
-6,72

4,56
-15,44
-13,44

2010
2011

19
4

10,72
10,72

8,28
-6,72

Rawan kecelakaan
16,56 16,56 rendah
-13,44

4,56

Rawan kecelakaan
sangat rendah

193
10,72
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4
a.

Jalan Raya Timur Kaliwungu
Persimpangan jln. Lingkar

C
Sta 1

2009
2010
2011

Jumlah
Mean (W)

13
46
21
80
26,67

26,67
26,67
26,67

-13,67 -27,34
19,33
-5,67

38,66
-11,34

Rawan kecelakaan
38,66 sedang

C

5.

Jalan Raya Cepiring

a.

Persimpangan Jln. Cepiring Raya

Sta 1

b.

Persimpangan Jln. Raya Karangayu

Sta 2

c.

Persimpangan Jln. Pabrik Gula

sta 3

d.

Persimpangan Karangsuno

sta 4

Kriteria

2009
2010
2011
2009

16
32
30
10

13,4
13,4
13,4
13,4

2,6
18,6
16,6
-3,4

5,2
37,2
33,2
-6,8

75,6

Kriteria
Rawan kecelakaan
sangat tinggi

2010
2011

15
15

13,4
13,4

1,6
1,6

3,2
3,2

6,4

Rawan kecelakaan
sangat rendah

2009
2010
2011
2009

5
5
7
4

13,4
13,4
13,4
13,4

-8,4
-8,4
-6,4
-9,4

-16,8
-16,8
-12,8
-18,8

Tidak rawan
kecelakaan

Rawan kecelakaan

e.

Jalan Masjid Cepiring

sta 5

2010
2011
2009
2010
2011

19
11
6
15
11

13,4
13,4
13,4
13,4
13,4

5,6
-2,4
-7,4
1,6
-2,4

11,2
-4,8
-14,8
3,2
-4,8

11,2

3,2

Rawan kecelakaan
sangat rendah
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132

Jumlah
Mean (W)

201
13,4

C

6.

Jalan Raya Gemuh

a.

Persimpangan Perempatan Gemuh

Sta 1

b.

Persimpangan Jln. Truko.

Sta 2

Jumlah
Mean (W)

2009
2010
2011
2009

21
19
9
8

15,83
15,83
15,83
15,83

5,17
3,17
-6,83
-7,83

10,34
6,34
-13,66
-15,66

2010
2011

17
21

15,83
15,83

1,17
5,17

2,34
10,34

Kriteria
Rawan kecelakaan
16,68 rendah

Rawan kecelakaan
12,68 sangat rendah

95
15,83

Keterangan :
W

: Nilai Mean

S

: Nilai cusum kecelakaan tahun pertama



: Nilai Cusum Tahun Selanjutnya
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Lampiran 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi daerah rawan kecelakaan (black site) dan titik rawan kecelakaan Lalu Lintas
jumlah kejadian
kecelakaan
Kemiringan
Medan

Volume Kapasitas
Lalu
Jalan
Lintas (SMP/Jam)

Geometrik Jalan
Panjang Lebar
Jalan
Jalan Median
(M)
(M)
Jalan

No

Nama Ruas Jalan

2009

2010

2011

Jumlah
total

1

Jalan Raya Barat Weleri

20

25

24

69

Landai

1.848

2.548

3248,076

7

2

Jalan Arteri Weleri

8

26

17

51

Terjal

2.649

7.846

4709,173

12

3

Jalan Raya Timur Weleri

5

18

11

34

Landai

1.786

2.548

3104,233

7

4

Jalan Raya Brangsong

22

63

31

120

Datar

1.517

4.726

2359,723

5

Jalan Pemuda

13

26

14

53

Datar

2.058

4.726

6

Jalan Tentara Pelajar

15

46

19

88

Datar

Penggunaan Lahan

Tidak
ada
Ada
dengan
ukuran 2
meter

Pertokoan, permukiman,
sawah, sekolah, dan tegalan

Permukiman, sawah, sekolah
dan Tegalan.

12

Tidak
ada
Ada
dengan
ukuran
1,5
meter

1274,551

10

Tidak
ada

Permukiman, perkantoran,
sekolahan, dan pertokoan

5145,592

6

Tidak
ada

Permukiman, perkantoran,

Sawah irigasi, tegalan, dan
permukiman.

Permukiman, pertokoan,
sawah, sekolahan, dan pasar.

133

134

2.058

7

Jalan Soekarno-Hatta

38

80

28

182

Datar

6.014

sawah, perkebunan, dan
sekolahan

2.548

7.846

8759,702

12

Ada
dengan
ukuran 1 Permukiman, pertokoan,
meter
sekolah dan sawah

8

Jalan Arteri Kaliwungu

7

16

15

38

Terjal

2.364

7.846

7477,646

12

Ada
dengan
ukuran 1 Sawah, industri, semak
meter
belukar, dan permukiman

9

Jalan Raya Barat
Kaliwungu

3

21

36

60

Landai

3,686

2.673

2102,205

6

Tidak
ada

Pertokoan, permukiman,
sekolah, dan sawah.

10

Jalan Raya Timur
Kaliwungu

13

46

21

88

Datar

5,542

2.673

2456,829

8

Tidak
ada

Permukiman, sawah,
pertokoan, dan industri

11

Jalan Masjid Kaliwungu

5

33

21

59

Landai

3.656

1.234

1660,351

5

Tidak
ada

Permukiman, pertokoan, dan
sekolahan.

8

Ada
dengan
Permukiman, pertokoan,
ukuran 1 sekolah, sawah, dan
meter
perkantoran.

8

Ada
dengan
ukuran 1 Permukiman, pertokoan,
meter
sawah, tegalan, dan sekolahan

12

13

Jalan Raya Cepiring

Jalan Raya Gemuh
Jumlah

60

19
220

122

46
558

92

30
342

199

95
1120

Datar

Datar

1.157

1.268

2.548

4.726

3044,417

8267,653

Sumber : Hasil Analisis, 2013.
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Lampiran 4. Koordinat Lokasi Titik Rawan Kecelakaan (Black Spot) di Lapangan
No.

X

Y

Persimpangan jalan

1

414126 9232277 Persimpangan Salsabil

2

411877 9233310 Persimpangan Jln. Pahlawan Kebondalem

3

409206 9234705 Persimpangan Jln. Jambearum

4

413467 9232604 Perbatasan Jln. Soekarno-Hatta

5

411274 9234927 Persimpangan Jln. Pemuda dan Jln Soekarno-Hatta

6

407832 9234255 Persimpangan Jln. Patebon

7

412170 9234806 Simpangan Bappeda Kendal

8

420799 9229792 Persimpangan Jln. Lingkar

9

406321 9234462 Persimpangan Jln. Cepiring Raya

10

406839 9234264 Persimpangan Jln. masjid Cepiring

11

405362 9233885 Persimpangan jalan karangsuno

12

405754 9234605 Persimpangan Jln. Raya Karangayu

13

403311 9232891 Persimpangan Perempatan Gemuh

14

400359 9231295 Pertigaan Truko

Sumber : Hasil Penelitian, 2013.

136

136

137
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Lampiran 3. Kondisi di Lapangan Ruas Jalan yang Teridentifikasi Daerah Rawan
Kecelakaan (Black Site) dan Titik Rawan Kecelakaan (Black Spot) Lalu Lintas.
1. Ruas jalan Raya Brangsong

Kondisi di Lapangan Persimpangan Salsabil
2. Ruas Jalan Raya Cepiring

Kondisi di Lapangan Persimpangan Raya Cepiring
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3. Jalan Tentara Pelajar

Kondisi di Lapangan Persimpangan Jalan Pahlawan Kebondalem.
4. Ruas Jalan Raya Gemuh

Kondisi di Lapangan Perempatan Raya Gemuh
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5. Ruas Jalan Soekarno-Hatta

Kondisi di Lapangan Persimpangan pertigaan Patebon
6. Ruas Jalan Tentara Pelajar

Kondisi di Lapangan Persimpangan Perempatan jalan Pahlawan Kebondalem.
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