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ABSTRAK

Murtopo, Ali. 2013. Analisis Hubungan Rasio Volume per Kapasitas dan Angka 
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Pantura Kabupaten Brebes. Skripsi, Jurusan Teknik 
Sipil Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Untoro Nugroho, S.T, M.T dan 
Pembimbing II: Eko Nugroho Julianto, S.Pd., M.T

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 
menunjukan angka yang tinggi yaitu 16,43% dari 33 propinsi di Indonesia. 
Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang 
menyumbangkan tingginya angka kecelakaan tersebut. Terjadinya kecelakaan 
berbeda karakternya di masing-masing kelas jalan, begitu juga jalan pantura. Banyak 
faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas. Salah satu faktor penyebab 
terjadinya kecelakan di pantura adalah rasio volume per kapasitas. Penelitian 
bertujuan untuk mengetahui pola hubungan rasio volume per kapasitas terhadap 
angka kecelakaan di jalan pantura Kabuten Brebes yang ditinjau secara umum, 
berdasarkan jenis kecelakaan dan tingkat keparahan. Diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan informasi bagi dinas terkait agar menjadikan saran terhadap pelayanan 
keselamatan yaitu pengurangan angka kecelakaan lalu lintas. 

Penelitian dilakukan di jalan pantura Kabupaten Brebes yang dibagi menjadi 
beberapa ruas per kecamatan yaitu Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, 
Tanjung dan Losari. Data yang digunakan adalah data-data pada tahun 2012, yang 
meliputi data inventori jalan, volume arus puncak dan data kecelakaan. Analisis yang 
dilakukan yaitu dengan menganalisis hubungan antara rasio volume per kapasitas dan
kecelakaan lalu lintas secara umum, menurut jenis kecelakaan dan bobot kecelakaan 
lalu lintas. Analisis dilakukan dengan regresi dan korelasi menggunakan bantuan 
aplikasi Ms. Office Excell.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kecelakaan di jalan pantura 
menunjukan hubungan polinomial positif dengan titik balik maksimum 0,3 sampai 
0,4. Rumus terjadinya kecelakaan adalah y = -6193x2 + 4733x – 5,56. Pada hubungan 
antara rasio volume per kapasitas dan angka kecelakaan jenis tunggal dan multi 
menunjukan hubungan polinomial yang berbeda. Pada kecelakaan tunggal 
menunjukan hubungan polinomial negatif sedangkan pada kecelakaan multi 
menunjukan hubungan polinomial positif. Berdasarkan bobot keparahan, kecelakaan 
dengan rata-rata bobot keparahan tertinggi terjadi pada rasio volume per kapasitas 
yang sedang yaitu antara 0,5 sampai 0,6. Hubungan rasio volume per kapasitas dan 
angka kecelakaan menunjukan hubungan polinomial positif.
Kata kunci : rasio volume per kapasitas, angka kecelakaan, jalan pantura
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah serius yang selalu terjadi dari waktu ke waktu di jalan adalah 

kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian dimana kendaraan 

bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan (Wikipedia, 

2013). 

Kecelakaan lalu lintas perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. 

Keamanan, kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan menjadi faktor yang 

terganggu apabila kecelakaan terjadi. Kecelakaan di jalan selalu berdampak pada 

kerusakan bagi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Selain itu kecelakaan 

mengakibatkan kerugian bagi korban kecelakaan maupun pengguna jalan di 

sekitarnya.

Gambar 1.1. Grafik jumlah kecelakaan di Indonesia tahun 1992-2011
(Sumber : Badan Pusat Statistik)
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Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia cukup tinggi. Seperti yang tercatat 

dalam data Badan Pusat Statistik yang digambarkan pada Gambar 1. Ketidakpastian 

terhadap tingkat keselamatan pada jalan ini perlu mendapat perhatian dan penanganan 

yang lebih.

Data yang ditunjukan pada Gambar 1 menunjukan tingginya jumlah 

kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Tahun 2011 merupakan tahun dengan jumlah 

kecelakaan yang tertinggi yaitu mencapai 108,696 kasus kecelakaan. Tingginya 

jumlah kecelakaan tersebut merupakan data yang tercatat di kantor Kepolisian 

Republik Indonesia. Padahal banyak juga kasus kecelakaan yang tidak tercatat.

Propinsi Jawa Tengah merupakan propinsi yang menyumbangkan jumlah 

kecelakaan yang tinggi. Pada tahun 2011 data pada Badan Pusat Statistik menunjukan 

bahwa dari 108.696 kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Propinsi Jawa Tengah 

menyumbangkan 17.764 kejadian kecelakaan dari 33 propinsi. Artinya 16,34% 

kecelakaan di Indonesia pada tahun 2011 terjadi di Propinsi Jawa Tengah.

Melihat tingginya jumlah kecelakaan yang terjadi, penting bagi semua 

kalangan untuk memperhatikan aspek keselamatan berlalulintas. Sistem transportasi 

perlu dioperasikan dan dirancang dengan tingkat efisiensi dan keselamatan yang baik 

agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang.

Derajat kejenuhan atau yang disebut rasio volume per kapasitas adalah salah 

satu bagian dari kondisi lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. 

Semakin tinggi nilai rasio volume per kapasitas maka kepadatan lalu lintas juga 
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semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Hal ini menyebabkan potensi kecelakaan 

terjadi dengan kondisi yang berbeda.

Jalan pantura merupakan jalan nasional yang berada di jalur utara Pulau Jawa. 

Jalan pantura melewati 5 propinsi yaitu Propinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, 

Jawa Tengah dan Jawa Timur. Panjang ruas jalan pantura 1316 km mulai dari Merak 

hingga Ketapang.

Brebes merupakan salah satu kabupaten yang dilalui oleh jalan pantura. 

Pantura brebes dari arah Jakarta mulai dari Losari sampai Kaligangsa. Pantura di 

Kabupaten Brebes mempunyai 2 ruas yaitu ruas dalam kota dan ruas luar kota. 

Membentang melewati 5 kecamatan yaitu Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, 

Tanjung dan Losari. 

1.2. Rumusan Masalah

Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah karena kondisi lalu lintas 

yang kurang baik. Kondisi tersebut terbagi dalam 4 faktor yang antara lain adalah 

faktor manusia (pengemudi), faktor kendaraan, faktor lingkungan dan faktor jalan. 

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan dari skripsi ini adalah apakah ada 

hubungan antara rasio volume per kapasitas di jalan pantura. Selain itu bagaimana 

pola kecenderungan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan pantura 

Brebes yang diwakili oleh angka kecelakaan lalu lintas terhadap kondisi lalu lintas 

yang diwakili oleh rasio volume per kapasitas secara umum, jenis kecelakaan dan 

berdasarkan tingkat keparahan dengan mengesampingkan faktor penyebab lain.
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1.3. Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dari skripsi ini adalah adakah hubungan antara 

rasio volume per kapasitas dan angka kecelakaan lalu lintas di jalan pantura? 

Seandainya ada maka seperti apa pola hubungan yang terjadi?

1.4. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk menganalisis hubungan 

antara rasio volume per kapasitas dan kecelakaan lalu lintas pada jalan pantura di 

Kabupaten Brebes secara umum, berdasarkan jenis kecelakaan dan berdasarkan 

tingkat keparahan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara rasio volume per kapasitas dan angka kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya untuk 

mengetahui pola hubungan volume per kapasitas rasio terhadap angka kecelakaan di 

jalan pantura Kabupaten Brebes yang ditinjau secara umum, berdasarkan jenis 

kecelakaan dan bobot keparahan dari kecelakaan yang terjadi.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, manfaat utama yang diharapkan 

dapat tercapai dalam penelitian ini adalah untuk memperkaya studi empiris tentang 

penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan memberikan informasi kepada dinas 
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terkait agar menjadikan saran terhadap peningkatan pelayanan keselamatan lalu 

lintas.

1.6. Batasan Masalah

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang kompleks. Banyak hal yang 

berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu pada 

penelitian ini pembatasan masalah yang dilakukan agar dapat diperoleh hasil yang 

maksimal antara lain :

1.6.1. Batasan Lokasi

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu di jalan pantura Kabupaten 

Brebes. Batas-batas dari jalan pantura Kabupaten Brebes antara lain :

 Barat : Perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat, identifikasi batas jalan agar 

mudah diketahui yaitu gapura perbatasan Propinsi Jawa Tengah dan Jawa 

Barat.

 Timur : Perbatasan Kabupaten Brebes-Kabupaten Tegal, identifikasi batas 

jalan agar mudah diketahui yaitu gapura perbatasan Kabupaten Brebes dan 

Kabupaten Tegal.

Jalan Pantura Brebes terdiri dari 2 ruas yaitu ruas luar kota dan ruas dalam 

kota yang digambarkan dalam gambar 2.
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Gambar 2.Peta ruas jalan pantura Brebes

(sumber : Google Map)

1.6.2. Batasan Waktu

Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain adalah data kecelakaan 

lalu lintas dan volume lalu. Melihat kecelakaan dan volume lalu lalu lintas berbeda di 

setiap waktu maka data-data tersebut dibatasi waktunya antara lain :

 Kecelakaan : Data kecelakaan Satlantas Brebes tahun 2012.

 Volume lalu lintas : Data volume lalu lintas diambil pada bulan April 2013 

yang dianggap mewakili akhir tahun 2012.

1.6.3. Batasan Analisis

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain adalah:

 Analisis rasio volume per kapasitas dan kecelakaan lalu lintas secara umum.

 Analisis rasio volume per kapasitas dan kecelakaan lalu lintas berdasarkan 

jenis kecelakaan (tunggal dan multi).
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 Analisis rasio volume per kapasitas dan kecelakaan lalu lintas berdasarkan 

bobot keparahan (meninggal, luka berat, luka ringan dan kerusakan 

kendaraan).

1.7. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti telah menunjukan 

hubungan antara kecelakaan lalu lintas dan volume per kapasitas rasio di beberapa 

lokasi. Penelitian yang dilakukan di Indonesia yang berhubungan dengan rasio 

volume per kapasitas dan kecelakaan lalu lintas yang tercatat di Jurnal antara lain :

 Menurut Handjar Dwi Antoro (2006) berdasarkan studi kasusnya di jalan tol 

Jakarta - Cikampek (2003-2005) untuk jalan sepanjang 72,3 Km yang dibagi 

menjadi 13 ruas arus menuju Cikampek dan 13 ruas arus menuju Jakarta. 

Analisis dilakukan pada agregat tahun dan pada agregat jam. Hasil analisis 

dengan agregat tahun menunjukan bahwa hubungan antara angka kecelakaan 

dan v/c adalah fungsi polynomial positif dengan titik balik maksimum pada 

v/c antara 0,6 sampai 0,7. Persamaannya Y = -86,75X2 + 127,4x + 0,13 

(R2=0,5003). Untuk tipe kecelakaan tunggal dan jenis kecelakaan ringan 

hubungan juga berpola polynomial positif (+), sedangkan pada tipe 

kecelakaan multi dan jenis kecelakaan fatal/berat hubungan bersifat 

eksponsial negatif (-), artinya peningkatan v/c rasio justru berpengaruh 

terhadap menurunnya angka kecelakaan. Hasil analisis pada agregat jam 

menunjukan bahwa jumlah kecelakaan lebih banyak terjadi pada v/c yang 
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relatif rendah antara 0,1 sampai dengan 0,4 dimana pada v/c tersebut 

kemungkinan kecepatan relatif tinggi yang berpengaruh pada kurangnya 

antisipasi pengemudi dalam mengontrol kendaraan. Bobot keparahan 

kecelakaan hampir merata pada berbagai kondisi v/c rasio. Namun pada jalan 

2 lajur bobot keparahan kecelakaan relatif lebih tinggi akibat manuver 

kendaraan pada lajur jalan yang relatif terbatas dibandingkan pada jalan 4 

lajur.

 Asep Sulaiman (2008) meneliti tentang karakteristik kemacetan yang 

dihubungkan dengan volume per kapasitas rasio. Berdasarkan 7 (tujuh) hari 

pengamatan (senin-minggu), ternyata pola kemacetan di kedua arah ruas Jalan 

Sriwijaya hampir sama setiap harinya, kecuali hari minggu. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan analisis, tingkat pelayanan di koridor Jalan Gedung Empat-

Sriwijaya lebih baik jika dibandingkan dengan koridor Jalan Dustira-

Sriwijaya. Di koridor Jalan Dustira-Sriwijaya setiap harinya sering mengalami 

hambatan-hambatan yang akhirnya menimbulkan kemacetan, hal ini sering 

terjadi pada jam 06.00-07.00 dengan tingkat pelayanan jalan (LOS) F.  

Penyebab kemacetan berdasarkan sub sistem kegiatan tingginya intensitas 

kegiatan Pasar Antri Baru dan pertokoan di pagi hari serta menjamurnya kios-

kios beroda (kios-kios kecil) dan pedagang kaki lima yang berjualan di luar 

areal pasar yang menggunakan badan jalan dan trotoar serta adanya kegiatan 

pendidikan di sekitar ruas jalan Sriwijaya memberikan kontribusi yang cukup 
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signifikan bagi kemacetan di ruas jalan ini, terutama pada saat para pelajar 

akan masuk sekolah pada pagi hari dan siang hari pada saat usai jam belajar.  

Penyebab kemacetan berdasarkan sub sistem jaringan diakibatkan Kondisi 

fisik jalan masih ada yang bergelombang dan sering memperlambat laju 

kendaraan yang melintas serta masih banyaknya trotoar yang tidak terurus 

dengan dibiarkan begitu saja karena banyaknya tumbuhan liar yang tumbuh 

dan tidak dipangkas/tidak adanya pemeliharaan. Selain itu persimpangan yang 

ada menyebabkan kemacetan, karena adanya pertemuan arus lalu-lintas, 

seperti persimpangan Jalan Dustira yang menuju ke jalan Sriwijaya, serta 

persimpangan akses menuju terminal dan Pasar Antri Baru, terutama pada jam 

sibuk pagi yaitu jam 06.00-07.00. Hirarki jalannyapun tidak begitu jelas, 

sehingga sistem keluar masuknya kendaraan menjadi tidak teratur. Kecepatan 

tempuh di ruas jalan studi terutama pada jam puncak sangat rendah antara 5-

10 km/jam, ini terjadi karena ada pencampuran lalu-lintas lokal dan menerus 

akibat perkembangan daerah studi dan sekitarnya yang cukup pesat ditambah 

lagi adanya penyempitan (bottle neck) di ujung Jalan Dustira yang menuju 

Jalan Sriwijaya, dari 5 lajur menjadi 2 lajur. Selain itu, banyaknya kendaraan 

yang diparkir dan berhenti dibadan jalan (on street parking) akibat tidak 

tersedianya lahan parkir dikawasan kegiatan yang mengakibatkan badan jalan 

berkurang, yang akhirnya dapat menghambat kelancaran lalu-lintas.  

Kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Sriwijaya baik itu kemacetan di koridor 

Jalan Dustira-Jalan Sriwijaya maupun di koridor Jalan Gedung Empat-Jalan 
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Sriwijaya sebenarnya sifatnya masih sangat sederhana dan belum mengarah 

kedalam kondisi yang sangat kritis, hal ini dapat dilihat dari rasio antara 

kapasitas dengan volume pergerakan (VCR) yang melintas di kedua koridor, 

disitu terlihat hanya pada jam-jam sibuk saja (peak hour) mengalami 

kemacetan.

 Krisnadi Ariwibowo (2007) menyatakan dalam penelitianya tentang analisa 

kecelakaan di pantura Losari sampai Semarang. Jumlah kecelakaan lalu lintas 

di jalan-jalan di Indonesia setiap tahun menunjukan kenaikan seiring dengan 

pertambahan jumlah kendaraan yang juga semakin meningkat. Tingkah laku 

pengguna jalan, kendaraan yang dipakai, dan kondisi fisik serta lingkungan

merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan dapat terjadi. Dalam 

analisis kecelakaan pada jalan Pantura dari Losari s/d Semarang dengan 

metode Tabulasi sederhana dipilih penulis untuk melakukan analisis mengenai 

faktor-faktor yang dapat mencegah / mengurangi jumlah kecelakaan.Dari 

analisis ini dapat diambil suatu kesimpulan yaitu halhal apa saja yang menjadi 

penyebab kecelakaan dan bagaimanakah cara untuk mencegah / mengurangi 

jumlah kecelakaan tersebut. Sumber yang dipakai oleh penulis dalam analisis 

ini adalah bersumber dari data sekunder, yaitu dari data laporan kepolisian 

yang dituangkan dalam grafik-grafik jumlah kecelakaan tiap segmenjalan 

yang ditentukan oleh penulis. Dari analisis detail diperoleh gambaran tingkat 

kecelakaan dijalan pantura per segmen dari jumlah kecelakaan terbanyak ini 
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terjadi karena faktor pengendara yang kurang berhati-hati (32, 9 %), lokasi 

kecelakaan yang paling sering terjadi adalah pada kondisi jalan yang lurus 

(56,16 %) dan menurut polanya, maka tabrakan samping / sudut siku-siku 

kendaraan yang paling sering terjadi (25,82 %).

 Amelia K. Indriastuti dkk (2011) melakukan penelitian tentang karakteristik 

kecelakaan di Jln. Ahmad Yani Surabaya. Berdasarkan analisis karakteristik 

diperoleh gambaran bahwa faktor penyebab kecelakaan yang dominan pada 

ruas jalan tersebut adalah faktor manusia (83%). Kecelakaan paling sering 

terjadi pada Hari Senin (20%) pukul 06.00-11.59 (32%). Tipe tabrakan yang 

dominan terjadi yaitu tabrak samping (43%). Pengendara sepeda motor 

merupakan pengguna jalan yang sering terlibat dalam kecelakaan (60%), hal 

ini karena populasinya yang lebih besar dibandingkan pengguna jalan lainnya. 

Berdasarkan kondisi korban kecelakaan, urutan dari yang tertinggi adalah 

korban luka ringan (67%). Beberapa upaya peningkatan keselamatan di lokasi 

rawan kecelakaan adalah dengan pembuatan fasilitas rumble strip mendekati 

area zebra cross, pemasangan pagar pengaman pada bahu jalan, pemasangan 

rambu batas kecepatan di beberapa lokasi khusus, pengecatan marka, serta 

penyeragaman lebar bahu.

 Pratiwi Haryani Fadjrin (2012) melakukan penelitian dengan studi kasus 

dilakukan di Jalan Perintis Kemerdekaan (2010-2011) sepanjang km.11 

sampai km.15 dibagi menjadi 5 ruas. Hasil analisis dengan agregat tahun 
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menunjukan bahwa hubungan antara angka kecelakaan dan v/c adalah fungsi 

polynomial negatif dengan titik balik maksimum pada v/c antara 0,6 sampai 

0,7. Persamaannya Y = -298,1X2 + 81,79x – 4,735 (R2=0,836). Untuk tipe 

kecelakaan tunggal dan jenis kecelakaan ringan hubungan berpola polynomial 

positif (+), sedangkan pada tipe kecelakaan multi dan jenis kecelakaan 

fatal/berat hubungan bersifat eksponsial negatif (-), artinya peningkatan v/c 

rasio justru berpengaruh terhadap menurunnya angka kecelakaan.

Penelitian yang akan dilakukan adalah menganalisis hubungan antara rasio 

volume per kapasitas pada jam puncak kepadatan dan angka kecelakaan lalu lintas 

yang mengambil latar belakang jalan pantura Brebes. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan mampu memperkaya studi empiris tentang hubungan antara kecelakaan 

lalu lintas dan volume per kapasitas rasio.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Desain Struktur Jalan

Desain jalan raya dalam perencanaan suatu ruas jalan harus selalu mengikuti 

standard design jalan yang sesuai dengan standard dari Ditjen Bina Marga. Secara 

umum standart rencana teknis jalan dibagi dalam dua bagian, yaitu: 

2.1.1 Standard Geometrik Jalan Raya. 

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 bentuk fisik jalan. Sebagai standard 

perencanaan geometrik jalan digunakan Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan 

Raya No. 13/1970 yang diterbitkan oleh pihak Ditjen Bina Marga yang antara lain 

terbagi manjadi :

1.   Elemen-elemen Klasifikasi

2.   Klasifikasi Fungsi Jalan Raya

3.   Volume Lalu Lintas Rencana  dan Tahun Rencana

4.   Klasifikasi Kondisi Medan

5.   Klasifikasi Jalan dan Penggunaan Kelas Standard

6.   Kecepatan Rencana

7.   Penampang Melintang
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8.   Alinemen Horisontal 

9.   Superelevasi

10.  Lengkung Peralihan

11.  Jarak Pandangan Henti

12.  Jarak Pandangan Menyiap

13.  Dasar Pemilihan Alinemen

2.1.2. Standard Perkerasan Jalan Raya

Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang 

digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai antara lain adalah 

batu pecah, batu belah, batu kali dan hasil samping peleburan baja. Sedangkan bahan 

ikat yang dipakai antara lain adalah aspal, semen dan tanah liat.

Berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi perkerasan jalan dapat dibedakan 

atas : 

1. Konstruksi perkerasan lentur (Flexible Pavement)

Merupakan perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan 

pengikatnya. Lapisan-lapisan perkerasan bersifat memikul dan menyebarkan 

beban lalu lintas ke tanah dasar (Gambar 2.1). 
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Gambar 2.1. Lapisan perkerasan lentur

2. Konstruksi perkerasan kaku (Rigit Pavement)

Merupakan perkerasan yang menggunakan semen (Portland Cement) 

sebagai bahan pengikatnya. Pelat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan 

diatas tanah dasat dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas 

sebagian besar dipikul oleh pelat beton (Gambar 2.2). 

Gambar 2.2. Lapisan perkerasan kaku

3. Konstruksi perkerasan komposit (Composite Pavement)

Merupakan perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan 

lentur dapat berupa perkerasan lentur diatas perkerasan kaku atau perkerasan 

kaku diatas perkerasan lentur (Gambar 2.3). 
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Gambar 2.3. Lapisan perkerasan komposit

2.2. Klasifikasi Jalan Raya

2.2.1 Klasifikasi Berdasarkan Fungsional

1. Jalan Arteri

Jalan arteri merupakan jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-

ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan aksesnya dibatasi 

secara efisien. Jalan arteri dibagi menjadi dua yaitu :

a. Jalan Arteri Primer

Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan kota 

jenjang kesatu yang terletak berdampingan, atau menghubungkan kota 

jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua atau secara berdaya guna antar pusat 

kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Karakteristik jalan arteri primer adalah sebagai berikut :

 Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling 

rendah 60 km/jam.
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 Lebar Daerah Manfaat Jalan minimal 11 meter.

 Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu 

yang sesuai dengan volume lalu lintas dan karakteristiknya.

 Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu lalu 

lintas, marka jalan, lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-

lain.

 Jalur khusus seharusnya disediakan, yang dapat digunakan untuk sepeda 

dan kendaraan lambat lainnya.

 Jalan arteri primer mempunyai 4 lajur lalu lintas atau lebih dan 

seharusnya dilengkapi dengan median (sesuai dengan ketentuan 

geometrik).

 Apabila persyaratan jarak akses jalan dan atau akses lahan tidak dapat 

dipenuhi, maka pada jalan arteri primer harus disediakan jalur lambat 

(frontage road) dan juga jalur khusus untuk kendaraan tidak bermotor 

(sepeda, becak, dll).

b. Jalan Arteri Sekunder

Jalan arteri sekunder adalah jalan yang melayani angkutan utama 

dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah 

jalan masuk dibatasi dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk 

masyarakat dalam kota. Didaerah perkotaan juga disebut sebagai jalan protokol. 

Jalan arteri sekunder bisa juga dijelakan sebagai jalan yang menghubungkan 
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kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan 

kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau 

menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Karakteristik Jalan arteri sekunder adalah sebagai berikut :

 Jalan arteri sekunder dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling 

rendah 30 km / jam.

 Lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter.

 Akses langsung dibatasi tidak boleh lebih pendek dari 250 meter.

 Kendaraan angkutan barang ringan dan bus untuk pelayanan kota dapat 

diizinkan melalui jalan ini.

2. Jalan Kolektor

Jalan kolektor, merupakan jalan yang menghubungkan kota - kota 

terdekat yang cangkupannya dalam suatu wilayah kabupaten. Jalan kolektor 

biasanya dilewati kendaraan ringan, seperti kendaraan pribadi, truk, dan 

kendaraan ringan lainnya. Jalan ini biasanya dijadikan jalan alternatif pada saat 

jalan arteri mengalami kemacetan. Fungsi lain dari jalan ini adalah melayani 

angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, 

kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor 

dibagi menjadi dua yaitu :
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a. Jalan Kolektor Primer

Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani 

dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan 

lokal atau kawasan-kawasan berskala kecil.

Karakteristik jalan kolektor primer adalah sebagai berikut :

 Jalan kolektor primer dalam kota merupakan terusan jalan kolektor 

primer luar kota.

 Jalan kolektor primer melalui atau menuju jalan arteri primer.

 Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling 

rendah 40 km/jam.

 Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 7 meter.

b. Jalan Kolektor Sekunder

Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang melayani angkutan 

pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, 

kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan 

pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota jalan ini bisa diartikan 

sebagai jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder kedua, dengan 

kawasan sekunder ketiga.

Karakteristik jalan kolektor sekunder adalah sebagai berikut:
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 Jalan kolektor sekunder dirancang berdasarken keoepatan rencana 

paling rendah 20 km /jam.

 Lebar badan jalan kolektor sekunder tidak kurang dari 7 meter.

 Kendaraan angkutan barang berat tidak diizinkan melalui fungsi jalan 

ini di daerah pemukiman.

 Lokasi parkir pada badan jalan dibatasi.

 Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup.

 Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari 

sistem primer dan arteri sekunder.

3. Jalan Lokal 

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan 

jumlah jalan masuk tidak dibatasi.Jalan ini biasanya menggubungkan antar 

desa, penggunaan jalan didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan pribadi.

a. Jalan Lokal Primer

Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya 

guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan 

wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat 

kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan 

lingkungan. Jalan ini merupakan terusan dari jalan lokal primer luar kota 

biasanya jalan lokal primer melaui atau menuju kawasan primer.
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Karakteristik  Jalan lokal primer adalah sebagai berikut :

 Jalan lokal primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling 

rendah 20 km /jam.

 Kendaraan angkutan barang dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini.

 Lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 meter.

 Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah pada 

sistem primer.

b. Jalan Lokal Sekunder

Jalan lokal sekundermenghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan 

perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder 

ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Karakteristik  jalan local sekunder adalah sebagai berikut :

 Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling 

rendah 10 km /jam.

 Lebar badan jalan lokal sekunder tidak kurang dari 5 meter.

 Kendaraan angkutan barang berat dan bus tidak diizinkan melalui fungsi 

jaIan ini di daerah pemukiman.

 Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah 

dibandingkan dengan fungsi jalan yang lain.
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2.2.2. Klasifikasi berdasarkan tata cara perencanaan geometrik jalan

Klasifikasi jalan di Indonesia menurut bina marga dalam tata cara 

Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota (TPGJAK) No: 038 / T/ BM / 1997, 

disusun pada Tabel 2.1.

Tabel2.1. Klasifikasi jalan raya

Fungsi jalan ARTERI KOLEKTOR LOCAL

Kelas jalan I II IIIA IIIB IIIC

Muatan sumbu 

terberat (ton)
>10 10 8 Tidak ditentukan

Tipe medan D B G D B G D B G

Kemiringan 

medan (%)
<3 3-25 >25 <3 3-25 >25 <3 3-25 >25

Klasifikasi menurut wewenang pembinaan jalan sesuai PP.No. 26 / 1985 : 

Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten/ Kotamadya, Jalandesa, dan Jalan 

khusus.

Keterangan: Datar (D), Perbukitan (B), dan Pegunungan (G)

2.3. Arus Lalu Lintas

Arus lalu-lintas menunjukan jumlah kendaraan bermotor yang melintasi satu 

titik pada jalan dalam satu satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan/jam atau 
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emp/jam atau AADT. Arus atau volume dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu 

berdasarkan arah arus dan jenis kendaraan. Terminologi yang biasa digunakan untuk 

arus lalu-lintas atau volume lalu-lintas adalah:

a. ADT (average daily traffic) atau dikenal juga sebagai LHR (lalu-lintas harian 

rata-rata) yaitu volume lalu-lintas rata-rata harian berdasarkan pengumpulan 

data selama χ hari, dengan ketentuan 1 < χ < 365.

b. AADT (average annual daily traffic) atau dikenal juga sebagai LHRT (lalu-

lintas harian rata-rata tahunan), yaitu total volume rata-rata harian (seperti 

ADT), akan tetapi pengumpulan datanya harus > 365 hari (χ > 365 hari).

c. 30 HV (30th highest annual hourly volume) atau disebut juga sebagai DHV 

(design hourly volume), yaitu volume lalu-lintas tiap jam yang dipakai sebagai 

volume desain.

d. Rate of flow atau flow rate adalah volume yang diperoleh dari pengamatan 

yang lebih kecil dari satu jam, akan tetapi kemudian dikonversikan menjadi 

volume 1 jam secara linear.

2.4. Ekivalensi Mobil Penumpang (EMP)

Setiap jenis kendaraan mempunyai karakteristik pergerakan yang berbeda 

karena dimensi, kecepatan, percepatan maupun kemampuan maneuver masing-

masing tipe kendaraan berbeda, disamping itu juga pengaruh geometrik jalan. Oleh 

karena itu untuk menyamakan satuan dari masing-masing jenis kendaraan digunakan 

satu satuan yang bisa dipakai dalam perencanaan lalu-lintas yang disebut ekivalensi 
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mobil penumpang atau disingkat emp, sehingga emp didefinisikan sebagai satuan 

untuk arus lalu-lintas dimana arus berbagai kendaraan telah diubah menjadi arus 

kendaraan ringan (termasuk mobil penumpang).

Menurut MKJI (1998) ekivalensi mobil penumpang dipengaruhi oleh fungsi, 

tipe jalan, tipe alinyemen dan arus lalu lintas. Tabel emp masing-masing dapat dilihat 

dalam Tabel 2.2, 2.3 dan 2.4

Tabel 2.2. Ekivalensi mobil penumpang 2 lajur 2 arah tak terbagi

Sumber : MKJI 1998
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Tabel 2.3. Ekivalensi mobil penumpang 4 lajur 2 arah.

Sumber : MKJI 1998

Tabel 2.4. Ekivalensi mobil penumpang 6 lajur 2 arah terbagi.

Sumber : MKJI 1998
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2.5. Kapasitas Jalan

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997), kapasitas adalah arus 

maksimum yang melewati suatu titik pada jalan bebas hambatan yang dapat 

dipertahankan per satuan jam dalam kondisi yang berlaku. Kapasitas suatu jalan dapat 

berdefinisi jumlah kendaraaan maksimum yang dapat bergerak dalam periode waktu 

tertentu. Kapasitas ruas jalan biasanya dinyatakan dengan kendaraan atau dalam 

satuan mobil penumpang (smp) per jam. Hubungan antara arus dengan waktu tempuh 

atau kecepatan tidaklah linear. Penambahan kendaraan tertentu pada saat arus rendah 

akan menyebabkan penambahan waktu tempuh yang kecil jika dibandingkan dengan 

penambahan kendaraan pada saat arus tinggi. Jika arus lalu lintas mendekati 

kapasitas, kemacetan mulai terjadi. 

Kapasitas dasar adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat melintasi 

suatu penampang pada suatu jalur atau jalan selama 1 (satu) jam, dalam keadaan jalan 

dan lalu-lintas yang mendekati ideal dapat dicapai. Menurut MKJI (1998) besar 

kapasitas jalan pada masing-masing tipe jalan dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan 2.6.
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Tabel 2.5. Kapasitas dasar pada jalan 4 lajur 2 arah

Sumber : MKJI 1998

Tabel 2.6. Kapasitas dasar pada jalan 2 lajur 2 arah tak terbagi

Sumber : MKJI 1998

Tabel 2.7. Faktor penyesuaian lebar jalur
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Sumber: MKJI 1998

Lebar jalur juga berpengaruh terhadap kapasitas jalan. semakin lebar jalur 

pada suatu ruas jalan maka kapasitas kendaraan yang dapat ditampung juga akan 

semakin besar. Menurut MKJI (1998) faktor penyesuaian lebar jalur dapat dilihat 

pada tabel 2.7.

Apabila suatu ruas jalan tidak terdapat median (jalan tak terbagi) maka harus 

ada pemisah arah. Faktor pemisah arah mempunyai pengaruh terhadap kapasitas 

suatu ruas jalan. Apabila suatu jalan mempunyai median maka nilai faktor pemisah 
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arah adalah 1. Menurut MKJI (1998) faktor penyesuaian pemisah arah dapat dilihat 

pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Faktor pemisah arah

Sumber : MKJI 1998

Suatu ruas jalan selalu mempunyai hambatan samping. Setiap kondisi daerah 

yang dilewati ruas jalan tertentu mempunyai hambatan samping yang berbeda. 

Menurut MKJI 1998 faktor penyesuaian hambatan samping dapat dilihat pada Tabel 

2.9.
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Tabel 2.9. Faktor hambatan samping

Sumber : MKJI 1998

Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan adalah lebar jalur atau lajur, 

ada tidaknya pemisah/median jalan, hambatan bahu/kerb jalan, gradien jalan, di 

daerah perkotaan atau luar kota, ukuran kota. Persamaan untuk menghitung kapasitas 

jalan adalah sebagai berikut :

C= CO x FCw x FCsp x FCsf 

Keterangan :

C : Kapasitas (smp/jam)

Co : Kapasitas dasar (smp/jam)

FCw : Faktor penyesuaian lebar jalan
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FCsp : Faktor penyesuaian pemisah arah (hanya untuk jalan tak terbagi)

FCsf :Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan/kerb

2.6. RasioVolume per Kapasitas 

Rasio volume per kapasitas merupakan perbandingan antara volume yang 

melintas (smp/jam) dengan kapasitas pada suatu ruas jalan tertentu (smp/jam). 

Besarnya volume lalu-lintas diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan, sedangkan 

besarnya kapasitas diperoleh dari lingkungan ruas jalan dan survei geometrik yang 

meliputi potongan melintang, persimpangan, alinyamen horizontal, dan alinyamen 

vertikal.

Adapun tingkat rasio volume per kapasitas dilakukan dengan persamaan sebagai 

berikut:

VCR = V/C

Keterangan :

VCR : Rasio volume per kapasitas 

V : Volume lalu lintas (smp/jam)

C : Kapasitas ruas jalan (smp/jam)

2.7. Angka Kecelakaan Lalu-Lintas

Definisi kecelakaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 

adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka – sangka dan tidak disengaja 

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan yang lainnya, mengakibatkan 
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korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu-lintas dapat 

berupa korban mati, korban luka berat dan. korban luka ringan dan kerusakan 

kendaraan.

Angka kecelakaan biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kecelakaan 

pada satu satuan ruas jalan. Banyak indikator angka kecelakaan yang telah 

diperkenalkan, Pignataro dalam Hanjar Dwi Antoro (2006) memberikan persamaan

matematis untuk menghitung angka kecelakaan berdasarkan kendaraan km 

perjalanan.

AR = 

Keterangan :

AR = Angka kecelakaan berdasarkan kendaraan km perjalanan

A = Jumlah total kecelakaan

Flow Rate = Volume lalu-lintas pada jam padat

T = Waktu periode pengamatan

L = Panjang ruas jalan (dalam km)

2.8. Regresi

Dalam praktek atau eksperimen, sering harus dipecahkan masalah 

menyangkut beberapa set variabel dimana diketahui terdapat hubungan yang padu 

antar variable-variabel tersebut. Terdapat suatu variabel tergantung (dependent 

variable) atau respon y yang tidak terkontrol. Respon ini tergantung pada satu atau 
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lebih variable bebas (independent variable) x1, x2, …, xn yang terukur dan 

merupakan variable yang terkontrol dalam eksperimen. Pendekatan hubungan 

fungsional pada suatu set data eksperimen dicerminkan oleh sebuah persamaan 

prediksi yang disebut persamaan regresi. Untuk kasus dengan suatu variabel 

tergantung atau y tunggal dan suatu variabel bebas x tunggal, dikatakan regresi y 

pada x maka dengan regresilinier berarti bahwa y dihubungkan secara linier dengan x 

oleh persamaan regresi:

Y = a + bX

Dimana koefisien regresi a dan b adalah koefisien yang diestimasi dari data 

sampel.

Namun pada berbagai kasus, hubungan perubah tak bebas (dependent 

variable) terhadap perubah bebasnya (independent variable) tidak bersifat linier, 

maka terjadilah suatu hubungan non linier diantara keduanya. Dengan prosedur curve 

estimation dapat ditampilkan plot model matematisnya bisa fungsi polynomial, 

eksponensial, logaritma atau fungsi power, dengan persamaan umum sebagai berikut 

:

- Polinomial Y = a + bX + cX2

- Eksponensial Y = ae-x

- Logaritma Y = aLnX – b

- Power Y = ax-b
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2.9. Korelasi

Dalam melihat hubungan antara satu perubah dengan perubah lainnya, maka 

digunakan analisis korelasi untuk mengetahui seberapa besarnya hubungan yang 

terjadi. Jika nilai-nilai satu perubah naik sedangkan nilai-nilai perubah lainnya 

menurun, maka kedua perubah tersebut mempunyai korelasi negatif. Sedangkan jika 

nilai-nilai satu perubah naik dan diikuti oleh naiknya nilai-nilai perubah lainnya atau 

nilai-nilai satu perubah turun dan diikuti oleh turunnya nilai-nilai perubah lainnya, 

maka korelasi yang terjadi adalah bernilai positif.

Derajat atau tingkat hubungan antara dua perubah diukur dengan indeks 

korelasi, yang disebut sebagai koefisien korelasi dan ditulis dengan simbol R. apabila 

nilai koefisien korelasi tersebut dikuadratkan (R²), maka disebut sebagai koefisien 

determinasi yang berfungsi untuk melihat sejauh mana ketepatan fungsi regresi. Nilai 

koefisien korelasi dapat dihitung dengan memakai rumus:

Nilai koefisien korelasi R berkisar dari –1 sampai dengan +1. Nilai negative 

menunjukkan suatu korelasi negatif sedangkan nilai positif menunjukkan suatu 

korelasi positif. Nilai nol menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi antara satu 

perubah dengan perubah lainnya.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Flow Chart alur Penelitian

Rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :

Gambar  3.1. Bagan alir penelitian
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3.2. Data yang Diperlukan.

Data yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penelitian ini antara lain 

adalah :

a. Data Dimensi/Inventori Jalan

Data ini digunakan untuk memberikan informasi awal mengenai kondisi 

penampang melintang daerah studi yang meliputi panjang dan lebar jalan, 

jumlah ruas, median, jumlah lajur jalan dan kelengkapan jalan. 

b. Data Kecelakaan

Data kecelakaan yang dipakai adalah data kecelakaan pada 3 tahun terahir 

yaitu tahun 2010, 2011 dan 2012. Data kecelakaan mencakup paling tidak 

informasi tentang lokasi, waktu, subjek dan objek yang terlibat dan kerugian 

akibat  kecelakaan. 

c. Data Volume Lalu Lintas

Data volume lalu-lintas baik LHRT maupun volume harian untuk 

mengetahui jumlah kendaraan yang melewati jalan pantura. 

3.3. Metode Pengambilan Data.

3.3.1. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :
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1. Data dimensi jalan/inventori jalan. Data ini diperoleh dari Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Brebes. Data yang dibutuhkan antara lain panjang dan lebar 

jalan, jumlah ruas, median dan jumlah lajur jalan.

2. Data Volume Lalu Lintas. Data volume lalu lintas diperoleh dari Dinas 

Perhubungan Kabupaten Brebes. Data ini meliputi data volume kendaraan yang 

melewati jalan per jam. Data ini tidak digunakan untuk analisis penelitian akan 

tetapi digunakan untuk acuan pengambilan data primer yang dilakukan pada 

jam arus puncak.

3.3.2. Data Primer

Data primer yang akan diambil yaitu 

1. Data volume lalu lintas. Data ini diambil secara langsung dengan menghitung 

kendaraan berdasarkan jenisnya sesuai MKJI 1998. Data diambil pada jam arus 

puncak (rate flow) karena data volume lalu lintas awal didapat melalui data 

sekunder. 

2. Data Kecelakaan Lalu Lintas. Data ini diperoleh dari Satlantas Kabupaten 

Brebes. Data yang dibutuhkan antara lain data kecelakaan yang meliputi waktu 

kejadian, lokasi kejadian, fatalitas dan kerugian yang diderita, kendaraan yang 

terlibat kecelakaan. Data yang dipakai adalah data tahun 2012.

3. Data dimensi jalan/inventori jalan. Data inventori jalan yang diambil adalah 

data-data kelengkapan jalan, alinyemen, median jalan dll. Data ini diambil 

melalui observasi lapangan dan pengamatan secara langsung.
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3.3. Metode Analisis.

Tujuan tahapan analisis adalah untuk mendapatkan fungsi rasio volume per 

kapasitas terhadap angka kecelakaan. Alasan menggunakan rasio volume per 

kapasitas sebagai fungsi kecelakaan adalah bahwa parameter rasio volume per 

kapasitas lebih mewakili karakteristik kinerja lalu-lintas dan aspek geometri jalan 

dibandingkan arus lalu-lintas.

Analisis yang dilakukan menggunakan bantuan aplikasi komputer yaitu 

Microsoft Excell. Analisis regresi dan korelasi dicari dengan aplikasi ini untuk 

mempermudah dalam perhitungan.

Analisis dilakukan pada agregat tahun. Data kecelakaan direkapitulasi dalam 

kelompok kejadian kecelakaan per tahun dan rasio volume per kapasitas akan 

direkapitulasi berdasarkan volume kendaraan pada jam arus puncak.  Tahapan 

analisis dimulai menetapkan kapasitas jalan pada masing-masing ruas jalan dan 

mencari besarnya smp untuk seluruh kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut 

untuk mendapatkan rasio volume per kapasitas pada waktu dan tempat kejadian 

kecelakaan. 

Analisis selanjutnya dengan merekapitulasi jumlah kecelakaan yang dipilah-

pilah menurut waktu dan lokasi kejadian kecelakaan. Analisis statistik dengan 

menggunakan bantuan aplikasi komputer Ms. Excell akan digunakan untuk mencari 

hubungan antara  rasio volume per kapasitas dengan angka kecelakaan.
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3.3.1. Metode Analisis Volume per Kapasitas Rasio Terhadap Angka 

Kecelakaan.

Rasio volume per kapasitas merupakan variable X , akan dihitung nilai tersebut 

berdasarkan volume pada jam arus puncak. Misalkan volume lalu lintas pada arus 

puncak di ruas pantura A adalah 3000 smp/jam sedangkan kapasitas jalan adalah 

6000 smp/jam, maka (v/c) rasio adalah 0.5. dengan perhitungan yang sama akan 

diperoleh data (v/c) rasio untuk ruas jalan pantura Kabupaten Brebes.

Angka kecelakaan pada variable Y dihitung untuk 100.000.000 kendaraan km. 

sehingga akan diperoleh angka kecelakaan rata-rata pada rentang jarak km dan pada 

rentan waktu kejadian. 

Misalkan hasil perhitungan angka kecelakaan pada ruas A menunjukan angka 

25, berarti bahwa pada ruas tersebut untuk setiap 100 juta kendaraan berpotensi 

terjadi kecelakaan sebesar 25 kejadian per km. Dengan perhitungan yang sama akan 

diperoleh data tingkat kecelakaan pada masing masing ruas jalan pantura Kabupaten 

Brebes.

3.3.2. Metode Analisis Rasio Volume per Kapasitas Terhadap Bobot Keparahan.

Fungsi volume per kapasitas (v/c) rasio terhadap tingkat keparahan kecelakaan 

akan dianalisis dengan metode yang sama. Pengelompokan korban kecelakaan di 

jalan raya pada data Satlantas dikelompokan menjadi 4 yaitu  meninggal dunia (MD), 

luka berat (LB), luka ringan (LR) dan kerusakan kendaraan (RK). Pada analisis ini 

masing masing tingkat fatalitas akan diberi bobot atau nilai berturut turut 6, 3, 0,8 dan 

0,2. (mengacu buku Pedoman Pelatihan Teknik Keselamatan Lalu Lintas dan 
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Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, tahun 2002), Sehingga akan diketahui 

nilai/bobot masing-masing kejadian kecelakaan.

Variable Y adalah angka bobot keparahan kecelakaan, dihitung berdasarkan 

jumlah kejadian dikalikan bobot korban kecelakaan kemudian dirata-rata. Variabel X 

adalah nilai rasio volume per kapasitas. 

3.4. Jadwal Penelitian.

Jadwal penelitian direncanakan dari tahap awal sampai akhir diperkirakan 

selama 12 minggu. Jadwal penelitian dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jadwal kegiatan penelitian

No Kegiatan Minggu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Persiapan :
Perumusan masalah
Studi literatur
Pengumpulan data

x
x
x

x
x

x
x x x x x

2 Menyusun Proposal dan 
bimbingan x x x

3 Seminar Proposal x

4 Rekap dan olah data x x x x x x x

5 Penyusunan Skripsi dan 
Bimbingan

x x x x x x x x

6 Hasil x
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Daerah Penelitian

Jalan pantura merupakan jalan nasional yang menghubungkan propinsi-

propinsi di pulau jawa dari hulu barat sampai hulu timur dari arah utara. Jalan pantura 

di pulau jawa mempunyai panjang 1.316 km membentang dari Merak sampai 

Ketapang. Melewati 5 propinsi antara lain adalah Propinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa 

Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kabupaten yang dilewati oleh jalan pantura 

antara lain adalah Jakarta, Cilegon, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cikampek, 

Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, 

Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, 

Pasuruan, Probolinggo, Situbonto dan Banyuwangi.

Gambar 4.1. Peta jalan pantura

(Sumber : Peta Kabupaten Brebes)
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Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang dilewati oleh jalan 

pantura seperti pada Gambar 4.1. Jalan pantura di Kabupaten Brebes membentang 

dari perbatasan Brebes-Tegal sampai perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat. Jalan 

pantura melewati 5 Kecamatan antara lain adalah Kecamatan Brebes, Kecamatan 

Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Losari seperti 

pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.2. Peta jalan pantura per kecamatan Kabupaten Brebes

(Sumber : Google Map)

Jalan Pantura Brebes mempunyai panjang jalan 30,8 km. Identifikasi dari 

perbatasan pantura Brebes antara lain arah barat adalah gapura perbatasan Jawa 

Tengah-Jawa Timur, Desa Losari. Arah timur adalah gapura perbatasan Kabupaten 
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Brebes-Kabupaten Tegal, Desa Kaligangsa. Data teknik jalan pantura Kabupaten 

Brebes pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Data Teknis Ruas Jalan Pantura Brebes

Nama Ruas
Pantura Kecamatan

Brebes Wanasari Bulakamba Tanjung Losari

Panjang ruas (km) 4,8 5,4 10,5 6,5 3,6

Jumlah Jalur 2 2 2 2 2

Jumlah Lajur 4 4 4 4 4

Lebar lajur (m) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Median Ya ya ya ya ya

Kecepatan rencana 
(km/jam)

40 80 80 80 80

Jenis kontruksi jalan Aspal aspal aspal aspal aspal

Sumber : Hasil rekap data

Ruas pantura Kabupaten Brebes terbagi menjadi 2 ruas yaitu ruas dalam kota 

(Brebes) dan ruas luar kota. Ruas dalam kota terdapat 1 kecamatan yaitu kecamatan 

Brebes sedangkan ruas luar kota terbagi dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Wanasari, 

Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Losari. Gambar sketsa 

ruas jalan pantura Kabupaten Brebes digambarkan pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3. Sketsa ruas jalan pantura Kabupaten Brebes
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4.2. Kapasitas Jalan Pantura

Kapasitas jalan pantura menurut MKJI (1998) dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain :

4.2.1. Kapasitas Dasar

Ada beberapa aspek yang termasuk dalam kapasitas dasar yang telah 

ditentukan dalam MKJI (1998) antara lain adalah tipe jalan dan alinyemenya. Untuk 

mendapatkan data tipe jalan dan alinyemen metode yang digunakan adalah dengan 

metode pengamatan.

Tabel 4.2. Kapasitas dasar jalan 4 lajur 2 arah.

Tipe jalan/ Kapasitas dasar

Tipe alinyemen
Total kedua arah

(smp/jam/lajur)

Empat-lajur terbagi

Datar 1900

Bukit 1850

Gunung 1800

Empat-lajur tak-terbagi

Datar 1700

Bukit 1650

Gunung 1600

Sumber : MKJI (1998)
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Dilihat dari geometri, jalan pantura Kabupaten Brebes didominasi oleh jalan 

yang lurus dan datar karena alinyemen vertikal dibawah 10m/km dan alinyemen 

horizontal dibawah 10rad/km. Jalan pantura ini terletak didataran rendah yang tidak 

jauh dari pesisir pantai Kabupaten Brebes. Didesain 4 lajur 2 arah untuk arus lalu 

lintas yang menghubungkan antar kota yaitu Kota Tegal dan Kota Cirebon dan 

sebagai jalan masuk Propinsi Jawa Tengah dari arah Jawa Barat di pesisir utara pulau 

jawa. Kapasitas dasar untuk jalan 4 lajur 2 arah menurut MKJI (1998) dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. 

4.2.2. Faktor Penyesuaian Akibat Lebar Jalur

Jalan Pantura Brebes sepanjang 30,8 km mempunyai lebar ruas 3,7 m. Data 

tersebut didapat dengan mengukur secara langsung lebar ruas jalan dengan alat 

meteran. Masing-masing jalur dan lajur yang terdiri dari 2/4 D dari Kaligangsa 

(batasan sebelah timur) sampai dengan losari (batasan sebelah barat) mempunyai 

lebar yang sama.  Tabel faktor penyesuaian akibat lebar jalur pada jalan 4 lajur 2 arah 

menurut MKJI (1998) dapat dilihat pada Tabel 4.3.
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Tabel 4.3. Faktor penyesuaian akibat lebar jalur.

Tipe jalan

Lebar efektif jalur lalu-

lintas
FCW

(WC)

(m)

Per lajur

Empat-lajur terbagi 3 0.91

Enam-lajur terbagi 3.25 0.96

3.5 1

3.75 1.03

Sumber : MKJI (1998)

4.2.3. Faktor Penyesuaian Akibat Pemisah Arah

Jalan Pantura Kabupaten Brebes termasuk jalan terbagi. 2/4 D jalan 

dipisahkan oleh median lebar 1 meter. Selain itu pada jalan pantura Kabupaten 

Brebes mempunyai bahu jalan selebar 1,5 meter di sepanjang ruas jalan baik ruas 

dalam kota maupun luar kota. Data tersebut didapat dengan pengamatan secara 

langsung. Tabel faktor penyesuaian akibat pemisah arah menurut MKJI (1998) dapat 

dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Faktor penyesuaian akibat pemisah arah.

Pemisahan arah SP %-% 50-50 55-45 60-40 65-35 70-30

FCSPB

Dua-lajur 2/2 1 0.97 0.94 0.91 0.88

Empat-lajur 4/2 1 0.975 0.95 0.925 0.9

Sumber : MKJI (1998)
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4.2.4. Faktor Penyesuaian Akibat Hambatan Samping

Hambatan samping di sepanjang ruas pantura Brebes cukup tinggi. Pantura 

Kabupaten Brebes masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian petan. Jalan 

pantura Kabupaten Brebes melewati perkampungan, sawah dan pasar. Keadaan 

tersebut diperoleh dengan pengamatan langsung di lapangan. Tabel faktor 

penyesuaian akibat hambatan samping pada jalan 4 lajur 2 arah menurut MKJI (1998) 

dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Melihat karakteristik jalan diatas kapasitas jalan dapat dihitung dengan rumus 

C= Co x FCw x FCsp x FCsf (MKJI : 1997). Kapasitas dasar jalan (Co) yang 

termasuk jalan 2/4 D dengan keadaan datar sesuai MKJI adalah 1900. Faktor 

penyesuaian lebar lajur (FCw) dengan lebar 3,7 meter adalah 1,03. Karena jalan 

pantura Brebes merupakan jalan terbagi yang dipisah oleh median maka nilai faktor 

pemisah arah (FCsp) adalah 1. Sedangkan hambatan samping mempunyai nilai yang 

berbeda di beberapa ruas menurut kecamatan. Hasil perhitungan kapasitas dapat 

dilihat dari Tabel 4.6.
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Tabel 4.5. Faktor penyesuaian akibat hambatan samping.

Tipe
Kelas 

hambatan

Faktor penyesuaian akibat hambatan samping 

(FCSF)

Jalan Samping
Lebar bahu efektif WS

≤ 0.5 1.0 1.5 ≥ 2

4/2 D VL 0.99 1 1.01 1.03

L 0.96 0.97 0.99 1.01

M 0.93 0.95 0.96 0.99

H 0.9 0.92 0.95 0.97

VH 0.88 0.9 0.93 0.96

Sumber : MKJI (1998)

Tabel 4.6. Perhitungan kapasitas jalan pantura Kabupaten Brebes berdasarkan 

ruas per kecamatan.

Ruas Jalan 

Pantura

Tipe 

Jalan

Co 

(smp/jam)
FCw FCsp FCsf

Kapasitas 

(smp/jam)

Brebes 2/4 D 1900 1,03 1 0,93 7280

Wanasari 2/4 D 1900 1,03 1 0,95 7437

Bulakamba 2/4 D 1900 1,03 1 0,95 7437

Tanjung 2/4 D 1900 1,03 1 0,96 7515

Losari 2/4 D 1900 1,03 1 0,99 7750

Sumber : Hasil analisis data

4.3. Volume Lalu Lintas.

Data volume lalu lintas jalan pantura Kabupaten Brebes didapat dari Dinas 

Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Brebes. Data ini meliputi data volume lalu 
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lintas per 15 menit dengan rekap per jam selama 24 jam pada hari kerja, grafik 

volume lalu lintas per jam dan jenis kendaraan yang melewati jalan pantura 

Kabupaten Brebes.

Data volume lalu lintas yang didapat dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi 

Kabupaten Brebes adalah data kepadatan tahun terahir yaitu tahun 2012. Data 

tersebut dipakai untuk mengetahui letak jam puncak dari kepadatan volume lalu lintas 

jalan pantura di ruas Kabupaten Brebes. Data volume lalu lintas pantura Kabupaten 

Brebes dapat dilihat pada Lampiran 1.

Data puncak kepadatan volume lalu lintas tersebut dijadikan acuan untuk 

menghitung kembali kepadatan volume lalu lintas. Volume lalu lintas pada jam 

puncak dihitung kembali secara langsung di lapangan untuk mendapatkan volume 

kepadatan jam puncak yang lebih valid. Volume lalu lintas pantura Kabupaten Brebes 

dihitung berdasarkan ruas per kecamatan yaitu Kecamatan Brebes, Kecamatan 

Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Losari. Rekap 

Volume lalu lintas di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Sedangkan komposisi kendaraan pada masing-masing  ruas jalan pantura tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.8

Tabel 4.7. Volume jam puncak ruas jalan pantura Kabupaten Brebes (kend/jam).
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Ruas Jalan Pantura 

Kecamatan

Volume lalu lintas (kend/jam)

Arah Tegal Arah Cirebon Total

Brebes 2534 2766 5227

Wanasari 1876 2138 4003

Bulakamba 1499 1542 3041

Tanjung 1516 1480 2973

Losari 962 1155 2077

Sumber : Hasil analisis data

Tabel 4.8. Komposisi kendaraan per arah (%).

Nama 

Ruas
Arah

Jenis Kendaraan (%) Total

MC LV MHV LT LB UM (%)

Brebes
Tegal 60,91 16,58 7,19 10,28 3,05 1,99 100

Cirebon 62,22 14,39 8,53 9,29 4,27 1,30 100

Wanasari
Tegal 57,19 13,15 11,70 13,63 2,73 1,60 100

Cirebon 62,95 12,66 10,46 7,65 4,55 1,74 100

Bulakamba
Tegal 51,03 17,75 11,87 15,28 1,07 3,00 100

Cirebon 55,45 15,30 10,89 10,51 5,90 1,95 100

Tanjung
Tegal 52,65 15,74 13,06 14,47 1,07 3,01 100

Cirebon 54,80 15,00 10,88 11,01 6,35 1,96 100

Losari
Tegal 54,77 15,29 14,97 10,09 3,47 1,41 100

Cirebon 49,35 20,52 9,61 18,53 0,87 1,13 100

Sumber : Hasil analisis data

Data pada Tabel 4.7. menunjukan bahwa kepadatan lalu lintas pada ruas 

pantura Kabupaten Brebes dari Kecamatan Brebes (Brebes kota) sampai Kecamatan 

Losari semakin menurun di kedua jalur. Penurunan volume dapat dilihat dari arah 
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Tegal, arah Cirebon dan total volume 2 arah. Selain itu dapat dilihat bahwa volume 

pada arah Cirebon lebih tinggi dari pada arah Tegal. Keadaan pada Tabel 4.7 terjadi 

apabila volume dihitung tanpa memperhatikan jenis kendaraan dengan satuan 

kendaraan per jam. Untuk menghitung volume lalu lintas,   jumlah kendaraan tersebut 

yang meliputi berbagai jenis kendaraan diubah satuanya ke satuan mobil penumpang 

(smp). 

Menurut MKJI (1998) ekivalensi masing-masing jenis kendaraan untuk jalan 

4 lajur 2 arah dapat dilihat pada Tabel 4.9. Apabila diubah ke satuan mobil 

penumpang (smp) volume lalu lintas menurut MKJI dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.9. Nilai ekivalensi mobil penumpang pada jalan 4 lajur 2 arah

Tipe
Arus total (kend/jam) emp

Jalan terbagi Jalan tak terbagi
Mhv Lb Lt Mc

Alinyemen
Per arah Per arah

Kend/jam Kend/jam

Datar

0 0 1.2 1.2 1.6 0.5
1000 1700 1.4 1.4 2 0.6
1800 3250 1.6 1.7 2.5 0.8

>2150 >3950 1.3 1.5 2 0.5

Bukit

0 0 1.8 1.6 4.8 0.4
750 1350 2 2 4.6 0.5
1400 2500 2.2 2.3 4.3 0.7

>1750 >3150 1.8 1.9 3.5 0.4

Gunung

0 0 3.2 2.2 5.5 0.3

550 1000 2.9 2.6 5.1 0.4

1100 2000 2.6 2.9 4.8 0.6

>1500 >2700 2 2.4 3.8 0.3
Sumber : MKJI (1998)
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Tabel 4.10. Volume jam puncak ruas jalan pantura Kabupaten Brebes (smp/jam).

Ruas Jalan Pantura 

Kecamatan

Volume lalu lintas (smp/jam)

Arah Tegal Arah Cirebon Total

Brebes 2048,9 2256,3 4262,4

Wanasari 2229,5 2277 4449,4

Bulakamba 1454,6 1435,6 2890,2

Tanjung 1445,2 1391,6 2825,6

Losari 766,3 1176,4 1922,7

Sumber : Hasil analisis data

Hasil perhitungan pada volume lalu lintas jam puncak setelah dihitung ke 

dalam satuan smp/jam menunjukan perbedaan kepadatan volume dengan hitungan 

berdasarkan kendaraan/jam. Apabila diperhatikan hasil pada tabel 4.9 menunjukan 

bahwa volume kendaran pada smp/jam kendaraan antara pantura Kecamatan Brebes 

dan Kecamatan Wanasari hampir sama. Hal serupa juga terjadi pada volume lalu 

lintas smp/jam di pantura Kecamatan Bulakamba dan Tanjung.

4.4. Rasio Volume per Kapasitas

Volume per kapasitas rasio dihitung dengan menggunakan  VCR = V/C. VCR

yaitu rasio volume per kapasitas, V yaitu volume kendaraan dan C yaitu kapasitas 

suatu ruas jalan. 

Misalkan pada suatu ruas pantura Brebes mempunyai volume kendaraan total 

di 2 jalur sebesar 4262,4 smp/jam dan mempunyai kapasitas sebesar 7280 smp/jam. 
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Maka nilai rasio volume per kapasitasnya adalah = 4262,4 / 7280 = 0,59. Maka nilai 

rasio volume per kapasitas pada ruas pantura Brebes adalah 0,59. Rekapitulasi 

perhitungan rasio volume per kapasitas dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Rekapitulasi hasil perhitungan rasio volume per kapasitas

Ruas Jalan 

Pantura 

Kecamatan

Volume lalu lintas (smp/jam)
Kapasitas

(smp/jam)
V/C RArah 

Tegal

Arah 

Cirebon Total

Brebes 2048,9 2256,3 4262,4 7280 0,59

Wanasari 2229,5 2277 4449,4 7437 0,60

Bulakamba 1454,6 1435,6 2890,2 7437 0,39

Tanjung 1445,2 1391,6 2825,6 7515 0,38

Losari 766,3 1176,4 1922,7 7750 0,25

Sumber : Hasil perhitungan

Hasil perhitungan rasio volume per kapasitas para ruas jalan pantura 

Kabupaten Brebes menunjukan angka yang rendah antara 0,25 sampai dengan 0,6. 

Nilai rasio volume per kapasitas pada ruas-ruas pantura di Kabupaten Brebes 

menunjukan bahwa pada arus jam puncak kepadatan jalan belum begitu tinggi. 

Angka rasio volume per kapasitas tertinggi adalah pada ruas jalan pantura Kecamatan 

Wanasari sedangkan yang terendah adalah pada ruas jalan pantura Kecamatan Losari. 
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4.5. Kecelakaan Lalu Lintas

Data kecelakaan lalu lintas diperoleh dari Satlantas Brebes. Data ini meliputi 

tanggal dan jam terjadinya kecelakaan, kerugian akibat kecelakaan dan tingkat 

keparahan, kendaraan yang terlibat kecelakaan dan jenis kecelakaan. 

Data kecelakaan lalu lintas yang di peroleh adalah data kecelakaan lalu lintas 

selama 3 tahun terahir di Kabupaten Brebes. data tersebut antara lain data kecelakaan 

lalu lintas tahun 2010, 2011 dan 2012. Karena nilai rasio volume per kapasitas yang 

dipakai adalah tahun 2012 maka data kecelakaan yang dipakai adalah data kecelakaan 

pada tahun 2012. Data Kecelakaan lalu lintas tahun 2010, 2011 dan 2012 dapat dilihat 

pada Lampiran 2.

Data kecelakan lalu lintas dikelompokan berdasarkan kecelakaan per 

kecamatan di sepanjang jalan pantura. Kecamatan tersebut antara lain adalah 

Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan 

Tanjung dan Kecamatan Losari. Selanjutnya data-data yang sudah dikelompokan 

menurut kecamatan akan direkap kembali menurut :

4.4.1. Kecelakaan di Ruas Pantura Brebes

Rekapitulasi data dilakukan menurut jumlah kejadian kecelakaan yang terjadi 

di setiap kecamatan seperti pada Tabel 4.12. Hasil rekapitulasi pada tahun 2010 

menunjukan jumlah kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan pantura Kabupaten 

Brebes sebanyak 86 kejadian. Kecelakaan di jalan pantura Kecamatan Brebes 
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sebanyak 30 kejadian, Kecamatan Wanasari sebanyak 23 kejadian, Kecamatan 

Bulakamba sebanyak 17 kejadian, Kecamatan Tanjung sebanyak 10 kejadian dan 

Kecamatan Losari sebanyak 6 kejadian.

Hasil rekapitulasi pada tahun 2011 menunjukan jumlah kejadian kecelakaan 

yang terjadi di jalan pantura Kabupaten Brebes sebanyak 317 kejadian. Kecelakaan di 

jalan pantura Kecamatan Brebes sebanyak 79 kejadian, Kecamatan Wanasari 

sebanyak 60 kejadian, Kecamatan Bulakamba sebanyak 83 kejadian, Kecamatan 

Tanjung sebanyak 61 kejadian dan Kecamatan Losari sebanyak 34 kejadian.

Hasil rekapitulasi pada tahun 2012 menunjukan jumlah kejadian kecelakaan 

yang terjadi di jalan pantura Kabupaten Brebes sebanyak 393 kejadian. Kecelakaan di 

jalan pantura Kecamatan Brebes sebanyak 56 kejadian, Kecamatan Wanasari 

sebanyak 45 kejadian, Kecamatan Bulakamba sebanyak 95 kejadian, Kecamatan 

Tanjung sebanyak 62 kejadian dan Kecamatan Losari sebanyak 20 kejadian.

Tabel 4.12. Rekapitulasi kecelakaan di jalan pantura per kecamatan

Jalan Pantura 

Kecamatan

Jumlah  Kecelakaan Lalu Lintas

2010 2011 2012

Brebes 30 79 56

Wanasari 23 60 45

Bulakamba 17 83 95

Tanjung 10 61 62

Losari 6 34 20

Jumlah 86 317 278

Sumber : Hasil analisis data
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4.4.2. Berdasarkan Jenis Kecelakaan

Rekapitulasi berdasarkan jenis kecelakaan meliputi jenis kecelakaan tunggal 

dan kecelakaan multi. Kecelakaan tunggal merupakan kecelakaan dimana hanya ada 

1 kendaraan yang terlibat. Kecelakaan multi merupakan kecelakaan dimana terdapat 2 

kendaraan atau lebih yang terlibat. Hasil rekapitulasi kecelakaan berdasarkan jenis 

kecelakaan dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Rekapitulasi kecelakaan di jalan pantura berdasarkan jenis 

kecelakaan.

Jalan 

Pantura 

Kecamatan

Jumlah Kecelakaan

2010 2011 2012

Tunggal Multi Tunggal Multi Tunggal Multi

Brebes 8 22 17 62 14 42

Wanasari 8 15 13 47 10 35

Bulakamba 5 12 28 55 20 75

Tanjung 2 8 16 45 18 44

Losari 0 6 10 24 13 7

Jumlah 86 317 278

Sumber : Hasil analisis data

4.4.3. Berdasarkan Fatalitas

Rekapitulasi berdasarkan fatalitas meliputi meninggal dunia (MD), luka berat 

(LB), luka ringan (LR) dan kerusakan kendaraan (RK). Hasil rekapitulasi kecelakaan 

berdasarkan fatalitas kecelakaan dapat dilihat pada Tabel 4.14.



57

Tabel 4.14. Rekapitulasi kecelakaan di jalan pantura berdasarkan tingkat 

fatalitas kecelakaan.

No Ruas
Fatalitas Total

KorbanMD LB LR RK

1 Brebes 16 5 53 117 74

2 Wanasari 10 9 51 91 70

3 Bulakamba 18 9 104 173 131

4 Tanjung 16 10 71 116 97

5 Losari 9 5 17 39 31

Sumber : Hasil analisis data

4.6. Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Angka kecelakaan dihitung berdasarkan kendaraan km perjalanan. Pada 

perhitungan angka kecelakaan dipengaruhi oleh beberapa hal selain jumlah 

kecelakaan yang terjadi. Nilai angka kecelakaan juga dipengaruhi oleh panjang ruas 

jalan, lebar lajur, volume kendaraan dan lebar bahu jalan juga pembagian lajur jalan. 

Rumus menghitung nilai angka kecelakaan adalah :

AR = 

Sebagai contoh perhitungan adalah pada ruas jalan pantura Kecamatan Brebes 

menunjukan data sebagai berikut :

A = 56 kejadian

Flow Rate = 4262 smp/jam

T = 1 tahun
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L = 4,8 km

Maka nilai AR adalah AR = (56 x 100.000.000) / (365 x 4262 x 1 x 4,8) = 

749,96. Rekapitulasi nilai AR pada 5 ruas jalan dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Rekapitulasi hasil perhitungan nilai AR

No Jalan Pantura
A Flow Rate T L AR

(kejadian) (smp/jam) (tahun) (km)

1 Brebes 56 4262.4 1 4.8 749.89

2 Wanasari 45 4449.4 1 5.4 513.13

3 Bulakamba 95 2890.2 1 10.5 857.66

4 Tanjung 62 2825.6 1 6.5 924.86

5 Losari 20 1922.7 1 3.6 791.63

Sumber : Hasil perhitungan

Hasil perhitungan AR menunjukan angka kecelakaan yang cukup tinggi. 

Angka kecelakaan tertinggi terjadi pada ruas jalan pantura Kecamatan Tanjung yaitu 

sebesar 924 sedangkan terendah terjadi pada ruas jalan pantura Kecamatan Wanasari 

sebesar 513,13.

4.7. Hubungan Rasio Volume per Kapasitas dan Angka Kecelakaan

Hasil perhitungan rasio volume per kapasitas dan angka kecelakaan 

selanjutnya dianalisis dengan regresi non linear. Hal ini didasarkan pada nilai r2 yang 

terbesar. Nilai hasil analisis dengan pemilihan r2 yang terbesar dapat dilihat pada 

Lampiran 3. Analisis dilakukan menggunakan aplikasi computer Microsoft excel. 

Rasio volume per kapasitas sebagai variable x dan angka kecelakaan sebagai variable 
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y. Rekapitulasi x dan y dapat dilihat pada Tabel 4.16. Hasil yang diperoleh dari 

analisis regresi non linear dan hasil korelasinya menunjukan besarnya pengaruh 

variable x terhadap variable y. Semakin besar hasil korelasi maka semakin besar pula 

pengaruh variable x terhadap variable y. Gambar diagram hasil analisis hubungan 

rasio volume per kapasitas dan angka kecelakaan dapat dilihat dari Gambar 4.4.

Tabel 4.16. Rekapitulasi variable x dan y.

Jalan VCR AR
Pantura (x) (y)

Brebes 0,59 749,89

Wanasari 0,60 513,13

Bulakamba 0,39 857,66

Tanjung 0,38 924,86

Losari 0,25 791,63
Sumber : Hasil perhitungan

Gambar 4.4. Diagram hubungan VCR dan AR
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Hasil analisis yang ditunjukan diagram pada Gambar 4.4 menunjukan rasio 

volume per kapasitas berpengaruh terhadap angka kecelakaan. Dibuktikan dengan 

hasil R2 (korelasi) yang tinggi yaitu sebesar 0,765. hal ini menunjukan perubahan 

volume per kapasitas rasio mempengaruhi tingkat angka kecelakaan sebesar 0,765

dan faktor lain yang mempengaruhi sebesar 0,235. Analisis regresi yang dilakukan 

mendapatkan hasil persamaan antara rasio volume per kapasitas (x) dan angka 

kecelakaan (y) yaitu y= -1575x2 + 2418x – 28,49. 

Gambar 4.4 menunjukan hasil tertinggi prediksi terjadinya angka kecelakaan 

terjadi pada rasio volume perkapasitas antara 0,3 sampai 0,4. Pengemudi biasanya 

lebih leluasa dalam berkendara dengan kecepatan yang diinginkan pada rasio volume 

perkapasitas yang rendah. Seiring peningkatan rasio volume per kapasitas membuat 

bahaya terjadinya kecelakaan meningkat. Sampai pada rasio volume per kapasitas 

tertentu antara 0,3 sampai 0,4 dimana terjadi angka kecelakaan tertinggi yang 

disebabkan pengemudi masih bebas memacu kendaraan dengan kecepatan yang 

diinginkan namun kendaraan lain juga sudah banyak. Sehingga terkadang pengendara 

yang lalai akan mengalami kecelakaan. Setelah melewati rasio per kapasitas 0,4 

pengendara harus mengurangi kecepatan karena peningkatan volume kendaraan dan 

lebih waspada sehingga peningkatan rasio volume per kapasitas membuat bahaya 

terjadinya kecelakaan menurun.

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya terjadi pada rasio volume per kapasitas 

pada titik balik maksimum. Pada jalan yang sama dengan waktu yang berbeda yang 

membuat rasio volume per kapasitas menurun kecelakaan juga bisa terjadi. 
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Kecenderungan kecelakaan yang terjadi pada keadaan tersebut kemungkinan adalah 

kecelakaan tunggal dan kecelaan multi.

4.8. Hubungan Rasio Volume per Kapasitas dan Angka Kecelakaan 

Berdasarkan jenis Kecelakaan

Analisis rasio volume per kapasitas dan angka kecelakaan berdasarkan jenis 

kecelakaan ada 2. Kecelakaan tunggal, merupakan kecelakaan yang hanya melibatkan 

1 kendaraan saja. Kecelakaan multi, merupakan kecelakaan yang melibatkan 

beberapa kendaraan/lebih dari 1 kendaraan.

Pada analisis ini rasio volume per kapasitas masih termasuk pada variabel x 

dan angka kecelakaan termasuk variabel y. Rasio volume per kapasitas tetap pada 

hasil data hasil perhitungan umum sedangkan angka kecelakaan dihitung kembali 

menurut jenisnya (tunggal dan multi).

Metode analisis yang dilakukan sama dengan metode analisis yang dilakukan 

pada perhitungan rasio volume per kapasitas dan angka kecelakaan. Dihitung dengan 

menggunakan aplikasi Ms. Excell. Rekapitulasi variabel x dan y dapat dilihat pada 

Tabel 4.17 dan 4.18 sedangkan diagram hasil analisis dapat dilihat dari Gambar 4.5 

dan 4.6.

Tabel 4.17. Rekapitulasi variabel x dan y kecelakaan tunggal.

Jalan VCR AR
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Pantura (x) (y)

Brebes 0,59 187,47

Wanasari 0,60 114,03

Bulakamba 0,39 180,56

Tanjung 0,38 268,51

Losari 0,25 514,56

Sumber : Hasil perhitungan

Tabel 4.18. Rekapitulasi variabel x dan y kecelakaan multi.

Jalan VCR AR

Pantura (x) (y)

Brebes 0,59 562,42

Wanasari 0,60 399,10

Bulakamba 0,39 677,10

Tanjung 0,38 656,35

Losari 0,25 277,07

Sumber : Hasil perhitungan

Hasil gambar diagram analisis adalah sebagai berikut :



63

Gambar 4.5. Diagram hubungan VCR dan AR tunggal

Gambar 4.6. Diagram hubungan VCR dan AR multi

Hasil analisis yang ditunjukan pada gambar 4.5 dan 4.6 menunjukan janis 

parabola yang berlawanan. Pada hasil analisa kecelakan tunggal menunjukan 

hubungan parabola negatif sedangkan pada gambar 4.6 menunjukan hubungan 

parabola positif.
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Hubungan rasio volume per kapasitas dan angka kecelakaan berdasarkan jenis 

kecelakaan tunggal pada gambar 4.5 menunjukan terjadinya kecelakaan tunggal 

rentan pada rasio volume per kapasitas yang rendah. Semakin tinggi rasio volume per 

kapasitas, angka kecelakaan semakin menurun. Hal ini dapat dikarenakan pada 

volume per kapasitas yang rendah pengemudi bebas memacu kendaraan sesuka hati 

sehingga kesigapan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecelakaan 

semakin kurang. Ditambah lagi jalan pantura Kabupaten Brebes didominasi oleh jalan 

yang lurus dan datar sehingga pengemudi lebih mudah mengantuk. Pada jalan pantura 

Kabupaten Brebes juga terdapat banyak jalan berlubang yang juga menjadi salah satu 

penyebab terjadinya kecelakaan. Pengemudi yang melaju kendaraanya dengan 

kecepatan tinggi cenderung lebih kurang sigap terhadap lubang-lubang di jalan 

sehingga terkadang membuatnya terjatuh. 

Rumus prediksi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang didapat dari hasil 

analisis yang ditunjukan pada Gambar 4.5 yaitu y = 5129x2 - 5373,1x + 1531,5 

dengan R2 sebesar 0,940. Angka kecelakaan sebagai variabel y dan rasio volume per 

kapasitas sebagai variabel x. Hal ini menunjukan pengaruh rasio volume per kapasitas 

pada angka kecelakaan tunggal sebesar 94%. Hal ini menunjukan tingginya pengaruh 

yang ada. Sedangkan 6% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hasil analisis pada gambar 4.6 yang menunjukan hubungan antara rasio 

volume per kapasitas dan angka kecelakaan berdasarkan kecelakaan multi yang 

melibatkan beberapa kendaraan menunjukan terjadinya kecelakaan pada rasio volume 

per kapasitas rendah cenderung lebih kecil. Terjadinya kecelakaan cenderung naik 
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seiring kenaikan rasio volume per kapasitas sampai pada rasio per kapasitas 0,4 

sampai dengan 0,5. Kemudian kecelakaan turun setelah melewati rasio volume per 

kapasitas melewati nilai 0,5. Kecenderungan ini hampir sama dengan hubungan 

antara rasio volume per kapasitas dan angka kecelakaan secara umum.

Rumus prediksi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang didapat dari hasil 

analisis yang ditunjukan pada tabel 4.6 yaitu -11323x2 + 10107x – 1537,1 dengan R2 

sebesar 0,937. Angka kecelakaan sebagai variabel y dan rasio volume per kapasitas 

sebagai variabel x. Hal ini menunjukan pengaruh rasio volume per kapasitas pada 

angka kecelakaan multi sebesar 93,7%. Hal ini menunjukan tingginya pengaruh yang 

ada. Sedangkan 6,3% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Gambar 4.7. Diagram titik pertemuan kecenderungan kecelakaan tunggal dan multi

Apabila kita lihat pada gambar 4.7 dapat kita ketahui titik pertemuan 

terjadinya kecelakaan tunggal dan kecelakaan multi. Titik tersebut berada pada rasio 
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volume per kapasitas antara 0,2 sampai dengan 0,3. Pada titik tersebut antara 

kecelakaan tunggal dan multi mempunyai amgka kecelakaan yang sama.

4.9. Hubungan Rasio Volume per Kapasitas dan Angka Kecelakaan

berdasarkan Bobot Keparahan Kecelakaan

Dalam suat kejadian kecelakaan selalu memberikan dampak yang merugikan 

bagi korban yang terlibat kecelakaan. Dampak tersebut adalah berupa bobot 

keparahan kecelakaan atau disebut juga fatalitas kecelakaan. Bobot keparahan

diasumsikan juga sebagai nilai dari sebuah kecelakaan. Setiap bobot keparahan 

mempunyai nilai yang berbeda menurut buku pedoman Pelatihan Teknik 

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkatan Darat (2002) antara lain :

 Meninggal = 6

 Luka Berat = 3

 Luka Ringan = 0,8

 Kerusakan Kendaraan = 0,2

Untuk mendapatkan bobot keparahan kecelakaan maka setiap kejadian 

kecelakaaan akan diberi bobot berdasarkan jenis keparahan diatas. Misalnya dalam 

suatu kecelakaan dalam periode 1 tahun di ruas X terdapat kejadian kecelakaan yang 

mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, kejadian yang menyebabkan 9 orang luka 
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berat, kejadian yang menyebabkan 19 orang luka ringan dan  kejadian yang 

menyebabkan 19 kerusakan kendaraan.  Maka bobot keparahan kecelakaan adalah :

(12 x 6) + (9 x 3) + (19 x 0,8) + (19 x 0,2) = 118

Maka nilai bobot keparahan kecelakaan di ruas X adalah 118. Rata-rata nilai 

bobot keparahan di ruas X adalah 118/(6+9+19+19)= 2,23. Rekapitulasi nilai rata-

rata bobot keparahan kecelakaan pada 5 ruas jalan dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.19. Rekapitulasi hasil perhitungan rata-rata bobot keparahan kecelakaan.

No Ruas
Bobot Keparahan

Total
Rata-

RataMD LB LR RK

1 Brebes 96 15 424 23,4 558,4 2,92

2 Wanasari 60 27 408 18,2 513,2 3,19

3 Bulakamba 108 27 832 34,6 1001,6 3,29

4 Tanjung 96 30 568 23,2 717,2 3,37

5 Losari 54 15 136 7,8 212,8 3,04

Sumber : Hasil perhitungan

Hasil perhitungan rata-rata bobot keparahan di masing-masing ruas jalan 

pantura Kabupaten Brebes kemudian dianalisis menggunakan aplikasi microsoft 

excell. Nilai rasio volume per kapasitas sebagai variabel x dan rata-rata bobot 

keparahan sebagai variabel y. Rekapitulasi variabel x dan y dapat dilihat pada Tabel 

4.20. Hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 4.8.

Tabel 4.20. Rekapitulasi variabel x dan y.
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No Ruas
VCR Rata-rata Bobot

(X) (Y)
1 Brebes 0,59 2,92

2 Wanasari 0,60 3,19

3 Bulakamba 0,39 3,29

4 Tanjung 0,38 3,37

5 Losari 0,25 3,04

Sumber : Hasil perhitungan

Gambar 4.8. Diagram hubungan VCR dan AR berdasarkan fatalitas kecelakaan.

Hasil dari analisis yang ditunjukan gambar 4.8  dapat dilihat bahwa pda 

volume per kapasitas yang rendah rata-rata bobot kecelakaan yang terjadi juga 

rendah. Rata-rata bobot kecelakaan semakin tinggi seiring kenaikan rasio volume per 

kapasitas sampai pada rasio volume per kapasitas tertentu. rata-rata bobot keparahan 

kecelakaan dengan bobot yang tinggi terdapat pada rasio volume per kapasitas 0,4 

sampai 0,5. Selanjutnya bobot keparahan menurun.
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Rumus rata-rata bobot keparahan kecelakaan yang didapat dari hasil analisis 

yang ditunjukan pada tabel 4.6 yaitu y = -9,344x2 + 7,883x + 1,670 dengan R2 sebesar 

0,619. Rata-rata bobot keparahan sebagai variabel y dan rasio volume per kapasitas 

sebagai variabel x. Hal ini menunjukan pengaruh rasio volume per kapasitas pada 

angka kecelakaan multi sebesar 61,9%. Hal ini menunjukan tingginya pengaruh yang 

ada. Untuk melihat kondisi hubungan rasio volume per kapasitas dan rata-rata bobot 

keparahan kecelakaan dapat dilihat pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21. Kondisi rata-rata bobot keparahan pada berbagai kondisi rasio volume per 

kapasitas

No VCR

Rata-
rata

Bobot

1 0 1,67

2 0,1 2,36

3 0,2 2,87

4 0,3 3,19

5 0,4 3,33

6 0,5 3,28

7 0,6 3,04

8 0,7 2,61

9 0,8 2,00

10 0,9 1,20

11 1 0,21
Sumber : Hasil perhitungan
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Dari tabel dapat dilihat bahwa rata-rata bobot tertinggi terletak pada keadaan 

rasio volume per kapasitas sebesar 0,4 sampai 0,5. Diagram kondisi bobot keparahan 

dapat dilihat pada Gambar 4.9

Gambar 4.9. Diagram kondisi rata-rata bobot keparahan kecelakaan disetiap VCR.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara rasio volume 

per kapasitas dan angka kecelakaan. Hubungan antara rasio volume per kapasitas dan 

angka kecelakaan menunjukan hubungan polynomial positif. Semakin tinggi nilai 

rasio volume per kapasitas maka nilai kecelakaan juga semakin tinggi. Titik balik 

maksimum rasio volume per kapasitas antara 0,3 sampai 0,4. Setelah melewati rasio 

volume per kapasitas pada titik balik maksimum, angka kecelakaan akan menurun. 

Nilai korelasi (R2) sebesar 0,776.

Hubungan antara rasio volume per kapasitas dan angka kecelakaan 

berdasarkan jenis kecelakaan yaitu kecelakaan tunggal dan multi menunjukan  

hubungan polynomial yang berlawanan. Pada kecelakaan tunggal menunjukan 

hubungan polynomial negatif dimana kenaikan rasio volume per kapasitas membuat 

angka kecelakaan menurun sampai dengan titik balik minimum antara rasio volume 

per kapasitas 0,5 sampai 0,6. Angka kecelakaan akan naik setelah melewati titik balik 

minimum. Berbeda dengan jenis kecelakaan multi. Hubungan antara rasio volume per 
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kapasitas dan angka kecelakaan multi menunjukan hubungan polynomial positif 

dengan titik balik maksimum rasio volume per kapasitas 0,4 sampai 0,5. Angka 

kecelakaan terus naik pada rasio volume per kapasitas yang rendah sampai pada rasio 

volume per kapasitas titik balik maksimum. Kemudian turun setelah melewati rasio 

volume per kapasitas titik balik maksimum

Hubungan antara rasio volume per kapasitas dengan rata-rata tingkat 

keparahan menunjukan hubungan polynomial positif. Titik balik maksimum berada 

pada rasio volume per kapasitas antara 0,4 sampai 0,5 dengan rata-rata bobot 

keparahan 3,33. Bobot keparahan kecelakaan terus naik pada rasio volume per 

kapasitas yang rendah sampai pada rasio volume per kapasitas titik balik maksimum. 

Kemudian turun setelah melewati rasio volume per kapasitas titik balik maksimum

5.2. Saran

5.2.1. Saran Hasil Penelitian

Angka kecelakaan dan bobot keparahan yang tinggi terjadi pada rasio volume 

per kapasitas yang cukup rendah yaitu antara 0,3 sampai 0,5. Perlu adanya perlakuan 

khusus oleh dinas terkait pada jalan dengan rasio volume per kapasitas tersebut untuk 

menurunkan angka kecelakaan. Cara yang dapat dilakukan antara lain :
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a. Memisahkan lajur kendaraan dengan median, khusus untuk kendaraan 

bermotor roda 2 dan kendaraan tak bermotor.

b. Perlu adanya pengawasan yang lebih terhadap pelanggaran-pelanggaran yang 

terjadi di jalan terutama pada rasio volume per kapasitas yang cukup rendah.

c. Pada jalan yang mempunyai nilai rasio volume per kapasitas rendah yang 

membuat angka kecelakaan tunggal tinggi perlu adanya perbedaan kehalusan

dan jenis perkerasan di beberapa STA untuk meningkatkan konsentrasi 

pengemudi. 

5.2.2. Saran untuk Pengembangan Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan belum sampai pada agregat jam terjadinya 

kecelakaan. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk melihat hubungan rasio 

volume per kapasitas dengan angka kecelakaan sampai pada agregat jam.

2. Jalan yang dipakai dalam penelitian ini adalah jalan nasional kelas 1 yaitu 

jalan pantura. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui 

kecenderungan terjadinya kecelakaan pada kelas jalan yang lain.
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3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan bukan hanya rasio volume 

per kapasitas. Perlu adanya penelitian tentang hubungan kecelakaan dengan 

factor-faktor yang lain. Seperti cuaca, kerusakan jalan dan lainya.
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