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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Negara Indonesia adalah negara yang masih dalam tahap 

perkembangan di segala aspek bidang. Salah satunya perkembangan jumlah 

penduduk yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat bertambah, baik dari 

suatu daerah maupun kota besar. Faktor inilah yang dapat mendorong 

bertambahnya fasilitas transportasi guna memenuhi kebetuhan tersebut. 

Dengan meningkatnya akan kebutuhan dan fasilitas transportasi tersebut, jika 

tidak di dukung jalan yang memadai dan pengaturan lalu lintas yang baik 

maka akan menimbulkan masalah lalu lintas. Salah satunya adalah 

meningkatnya jumlah angka kecelakaan yang tinggi. 

Kabupaten Blora misalnya, salah satu kabupaten dari beberapa 

kabupaten yang ada di Indonesia yaitu di Jawa Tengah. Kabupaten Blora 

memiliki 16 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Blora, 

Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Cepu, Kecamatan Japah, Kecamatan Jati, 

Kecamatan Jepon, Kecamatan Jiken, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan 

Kradenan, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Ngawen, Kecamatan 

Randublatung,  Kecamatan Sambong, Kecamatan Todanan, dan Kecamatan 

Tunjungan. Secara administratif terletak di wilayah paling ujung (bersama 
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Kabupaten Rembang) disisi timur Propinsi Jawa Tengah. Sebelah utara 

berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, sebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur, dan di 

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan. 

Dari data BPS dalam angka tahun 2016 jumlah penduduk di 

Kabupaten Blora adalah 852.008 orang. Dengan jumlah penduduk yang cukup 

tinggi dan pergerakan sarana dan prasarana transportasi juga semakin banyak. 

Dari dampak itulah timbul masalah tingkat kecelakaan lalu lintas dari tahun ke 

tahun. Dengan meningkatnya aktifitas kegiatan sehari – hari masyarakat akan 

membawa dampak pada kegiatan berkendara yang nantinya bisa berakibat 

pada kejadian fatal yaitu banyaknya kecelakaan lalu lintas, yaitu bisa bermula 

dari keinginan pemakai jalan untuk sampai ditujuan tepat waktu tanpa 

memperhatikan keselamatan jiwa dan peraturan serta rambu – rambu lalu 

lintas yang ada.  

Yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan 

yang ditetapkan dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1993 

ayat (1) atau menurut UU RI No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa dijalan 

yang tidak disangka - sangka dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan 

dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau 
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kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2), yaitu korban mati, korban 

luka berat, korban luka ringan. 

Dari data yang didapat pada Kabupaten Blora tahun 2016 tercatat ada 

508 kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal 

sebanyak 92 jiwa, korban luka berat sebanyak 37 orang, korban luka ringan 

sebanyak 682 orang, dan kerugian material sejumlah Rp. 274.700.000,00. 

Dari uraian diatas penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul 

“Pemetaan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Blora Tahun 

2017”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang timbul 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana persebaran titik rawan kecelakaan di Kabupaten Blora ? 

2. Bagaimana pembuatan peta titik rawan kecelakaan dengan menggunakan 

SIG? 
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1.3 Manfaat Survei dan Pemetaan 

Pada dasarnya manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibedakan menjadi 

tiga hal, meliputi : 

 

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan 

Memberi sumbangan ilmu pengetahuan untuk Prodi Survei dan 

Pemetaan Wilayah dan juga memberi informasi kepada institusi keamanan di 

Kabupaten Blora dalam rangka untuk meminimalisir daerah yang rawan 

kecelakaan terutama kecelakaan lalu lintas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi kepada Kapolres Kabupaten Blora daerah mana 

yang tingkat kecelakaannya tinggi dan rendah agar dilakukan tindakan 

meminimalisir daerah yang rawan kecelakaan. 

b. Memberikan informasi kepada semua masyarakat khususnya di 

Kabupaten Blora untuk tetap terus berantisipasi dan  berhati - hati, 

khususnya daerah yang tingkat rawan kecelakannya tinggi. 

c. Memberikan sumbangan penelitian untuk pengembang ilmu yang 

berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. 

3. Manfaat Bagi Penulis  

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman bagi penulis. 
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1.4 Tujuan Survei dan Pemetaan 

1. Mengetahui pengertian kecelakaan lalu lintas. 

2. Mengetahui faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Blora  

dengan faktor yang ditinjau berupa faktor manusia (pengendara dan pejalan 

kaki), kendaraan, dan keadaan jalan.  

3. Mengetahui dampak kecelakaan dan meminimalisir risiko kecelakaan lalu 

lintas. 

4. Membuat peta sebaran titik lokasi rawan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten 

Blora. 

 

1.5 Batasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pemetaan  

Pemetaan adalah proses atau cara pembuatan peta (KBBI). Peta 

merupakan suatu representasi atau gambaran unsur - unsur atau 

kenampakan - kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi, 

atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda - benda 

angkasa dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan 

diperkecil atau diskalakan (Menurut ICA,1973 dalam Maruli 

Sinaga,1995). 
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2. Lokasi 

Lokasi adalah suatu titik tempat yang akan diteliti. Dalam hal survei dan 

pemetaan ini adalah titik rawan kecelakaan lalu lintas. Untuk mengetahui 

tempat tersebut dilakukan survei lapangan berupa mencari titik koordinat 

geografi dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) atau 

menggunakan Google Earth. 

3. Kerawanan  

Kerawanan berasal dari kata dasar rawan. Kerawanan memiliki arti kata 

benda sehingga kerawanan dapat menyatakan nama dari seseorang, 

tempat, semua benda dan segala yang di bendakan. 

4. Kecelakaan lalu lintas  

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka - 

sangka dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa 

pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta 

benda. 

5. SIG ( Sistem Informasi Geografis ) 

SIG adalah susunan data yang terorganisir dari perangkat keras komputer, 

perangkat lunak, data geografis serta personil yang didesain untuk 

memperoleh, menyimpan, meng-update ( memperbaiki ), memanipulasi, 

menganalisis, dan menampilkan semua informasi yang bereferensi 

geografis ( ESRI, 1990 dalam Prahasta, Edy 2001 ).
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 PEMETAAN 

1. Peta 

Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, dituangkan 

dalam selembar kertas atau media lain dalam bentuk dua dimensional melalui 

sebuah peta kita akan mudah dalam melakukan pengamatan terhadap 

permukaan bumi yang luas terutama dalam hal waktu dan biaya. Menurut 

Juhadi dan Dewi Liesnoor S.(2001). Dalam membuat peta ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan, antara lain : 

1. Peta tidak boleh membingungkan dan harus mudah dimengerti dan 

dipahami oleh pengguna peta (map use).  

2. Peta harus memberikan gambaran yang sebenarnya sesuai dengan 

keadaan atau kondisi lapangan.  

3. Peta harus memenuhi syarat – syarat seperti, judul peta, skala peta, 

orientasi peta, garis tepi peta, koordinat peta, sumber peta, nama 

pembuat peta, legenda peta dan inset peta.  
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Klasifikasi peta menurut Bos, Es (1977) dalam Juhadi dan Dewi 

Liesnoor S. (2001), peta dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu 

peta berdasarkan isi, berdasarkan skala, dan berdasarkan kegunaan. 

 

a. Peta berdasarkan isi antara lain : 

1. Peta Umum atau peta rupa bumi 

 Peta yang menggambarkan bentang alam secara umum 

dipermukaan bumi dengan menggunakan skala tertentu. Peta - peta yang 

termasuk kedalam peta umum adalah antara lain: peta dunia, topografi, 

dan atlas yang memuat mengenai bentang alam secara umum.  

2. Peta Tematik 

Peta yang memuat informasi tema - tema tertentu (khusus) dan 

digunakan untuk kepentingan tertentu yang bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, bidang perencanaan 

wilayah, kepariwisataan dan kebudayaan, ekonomi, sosial, dan politik. 

3. Peta Navigasi atau Chart  

Peta yang dibuat secara khusus atau bertujuan praktis untuk 

membantu navigasi laut, penerbangan, ataupun perjalanan darat. Unsur 

yang digambarkan dalam peta tersebut adalah berupa rute perjalanan 

yang berguna dalam panduan perjalanan seperti lokasi atau letak  suatu 

kota, kedalaman laut, maupun ketinggian suatu daerah.  
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b. Peta berdasarkan skala antara lain:  

1. Peta skala sangat besar adalah peta dengan skala >1 : 10.000. 

2. Peta skala besar adalah peta dengan skala  <1 : 100.000 -1 : 10.000. 

3. Peta skala sedang adalah peta dengan skala      1 : 100.000 - 1 : 1.000.000. 

4. Peta skala kecil adalah peta dengan skala  >1 : 1.000.000.  

c. Peta berdasarkan kegunaan  

Peta yang digunakan untuk sesuatu hal yang sifatnya sesuai dengan 

kegunaannya contoh peta pendidikan, peta ilmu pengetahuan, informasi, 

hukum, navigasi, aplikasi teknik, dan peta perencanaan. 

 

2. Peta Tematik 

 Peta tematik disebut juga sebagai peta statistik atau peta tujuan khusus. 

Dilihat dari namanya, peta tematik ini dibuat dengan tujuan tertentu. 

Pengertian peta tematik adalah peta penggunaan ruangan pada tempat tertentu 

sesuai dengan tujuan tertentu. Bisa dikatakan bahwa peta tematik merupakan 

peta yang hanya menggambarkan satu tema saja, seperti peta yang dibuat 

khusus untuk menggambarkan kepadatan penduduk suatu negara, jenis iklim, 

persebaran jenis tanaman tertentu, data perubahan iklim, dan lain sebagainya. 

 Peta tematik adalah peta yang memperlihatkan informasi atau data 

kualitatif dan kuantitatif dari suatu tema atau maksud atau konsep tertentu 

dalam hubungannya dengan unsur atau detai - detail topografi yang spesifik, 
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terutama yang sesuai dengan peta tersebut (Aziz 1985:1). 

Dalam peta tematik (Aziz 1985:1) terdapat komponen - komponen tertata 

pada peta yang memuat informasi dalam peta, komponen - komponen tersebut 

antara lain: 

1. Judul Peta 

Judul peta harus sesuai dengan tema yang ada dalam peta dan sesuai 

dengan informasi yang akan di tampilkan dalam peta tematik tersebut, 

oleh karenanya judul peta harus memuat tema atau informasi, lokasi, dan 

tahun.  

2. Skala Peta 

Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak 

sesungguhnya di lapangan, skala pada peta dapat berupa skala angka 

maupun skala garis. 

3. Orientasi Peta 

Orientasi peta merupakan arah mata angin, namun biasanya hanya 

mengambarkan arah utara saja, yang menghadap keatas. Bentuk orientasi 

biasanya digambarkan secara sederhana dengan tanda diberi notasi huruf 

U (utara). 

4. Garis Tepi Peta 

Garis tepi peta adalah garis yang membatasi informasi pada tepi peta. 

Semua komponen peta berada di dalam garis tepi peta. Komponen peta 

yang dimaksud berada di dalam garis tepi yaitu judul peta, skala, orientasi, 
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legenda, sumber peta, garis lintang dan garis bujur. 

5. Nama Pembuat Peta 

Nama pembuat peta adalah merupakan salah satu informasi pendukung 

saja dalam peta. Namun demikian nama pembuat peta adalah hal yang 

wajib dicantumkan.  

6. Koordinat Peta 

Koordinat peta adalah merupakan salah satu unsur penting karena 

koordinat menunjukan lokasi absolut pada bola bumi. Terdapat dua cara 

membuat koordinat peta yaitu koordinat UTM dan Geografis.  

7. Sumber Peta 

Sumber peta merupakan salah satu yang harus ditampilkan agar pengguna 

dapat membuktikan akurasi atau kebenaran data dan informasi 

yangditampilkan dalam peta. 

8. Legenda Peta 

Lengenda peta berisi mengenahi keterangan simbol yang ada dalam peta 

atau informasi - informasi yang termuat dalam peta.  

9. Inset Peta 

Inset peta menunjukan informasi lokasi atau letak suatu wilayah yang 

menjadi objek pemetaan sehingga akan memudahkan pembaca atau 

pengguna peta dalam memahami letak suatu wilayah yang di petakan. 
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Dalam proses pemetaan ada tiga tahapan yang harus dilakukan yaitu : 

a. Tahap Pengumpulan Data  

Data merupakan suatu bahan yang diperlukan dalam proses pemetaan. 

Keberadaan data sangat penting artinya dengan data seorang dapat 

melakukan analisis dan evaluasi tentang suatu data wilayah tertentu. Data - 

data tersebut diperoleh atau dikumpulkan dengan biaya yang besar dan 

memerlukan waktu yang lama, sehingga data harus dimanfaatkan secara 

optimal. 

b. Tahap Penyajian Data 

Langkah pemetaan kedua berupa penyajian data atau tahap pemetaan atau 

pembuatan peta. Tahap penyajian data merupakan upaya melukiskan atau 

menggambarkan data dalam bentuk simbol, supaya data tersebut menarik, 

mudah dibaca, dan dimengerti oleh pengguna (user). Penyajian data pada 

sebuah peta harus dibaca dengan baik dan benar supaya tujuan pemetaan 

dapat tercapai. Data – data tersebut disajikan dalam bentuk simbol yang 

menarik dan mudah dibaca. 

c. Tahap Penggunaan Peta  

Keberhasilan pembuatan suatu peta. Peta yang dirancang dengan baik 

akan dapat digunakan atau dibaca dengan mudah. Peta merupakan alat untuk 

melakukan komunikasi, sehinggapa dapet harus terjalin interaksi antara 

pembuat peta (map maker) dengan pengguna peta (map user). Pembuat peta 
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harus dapat merancang peta sedemikian rupa sehingga peta mudah dibaca, 

diinterpretasi, dan dianalisis oleh pengguna peta. Pengguna peta harus dapat 

membaca peta dan memperoleh gambaran informasi sebenarnya di lapangan 

(real world). 

Simbol adalah alat untuk mengadakan komunikasi. Simbol ini 

mempunyai arti dan bentuk. Dengan mengetahui arti dan bentuk simbol - 

simbol tersebut, maka pemilihan simbol harus disesuaikan dengan maksud 

dan tujuan dari peta tematik. Jenis Simbol menurut T.Lukman Aziz dan 

Ridwan Racman (1985): 

a. Prinsip Dot (Dot Principle)  

Simbol dalam bentuk dot ini tidak selalu berarti titik, bisa saja bentuk dot 

ini berbentuk lain. Setiap dot digunakan sebagai wakil dari harga satuan 

yang tertentu, jadi harga satuanya ditentukan lebih dahulu. 

b. Simbol berbentuk grafik  (graph / diagram ) 

Simbol yang termasuk kategori ini adalah suatu hal yang khusus, tetapi 

melihat pada hakekat dari simbol titik yang kuantitatif maka simbol ini dapat 

disebut sebagai simbol titik juga. Simbol ini dapat dibedakan  menjadi 5 

yaitu: 

a) Grafik  bentuk garis lurus (line graph),  

b) Grafik yang berbentuk batang (bar graph),  

c) Grafik berupa lingkaran (Pie Graph), 

d) Grafik segitiga  (trangular graph),  
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e) Grafik lingkaran (circular  graph, polar chart, clock chart). 

2.2 JALAN 

1. Pengertian Jalan 

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di 

atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, 

serta  di  atas  permukaan air,    

kecuali  jalan  kereta  api,  jalan  lori,  dan jalan kabel. 

Berikut ini adalah jenis - jenis jalan : 

1. Jalan umum : Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 

2. Jalan khusus : Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, 

perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan 

sendiri. 

3. Jalan tol  : Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan 

jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan 

membayar tol. 

2. Klasifikasi Jalan 

Menurut UU No.38 Tahun 2004, klasifikasi jalan dibedakan menjadi 

4, yaitu : 
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a. Klasifikasi jalan sesuai peruntukannya 

 Jalan Umum ( dikelompokkan lagi menurut fungsi, status, 

dan kelas ). 

 Jalan Umum ( dikelompokkan lagi menurut fungsi, status, 

dan kelas ). 

b. Klasifikasi jalan menurut jaringannya 

 Jaringan jalan  primer : sistem jaringan jalan dengan 

peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk 

pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan 

menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang 

berwujud pusat - pusat kegiatan. 

 Jaringan jalan sekunder : sistem jaringan jalan dengan 

peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk 

masyarakat di dalam kawasan perkotaan. 

c. Klasifikasi jalan sesuai fungsinya 

 Jalan Arteri : melayani angkutan utama dengan ciri 

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata - rata tinggi, dan 

jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 

 Jalan Kolektor : melayani angkutan pengumpul atau 

pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan 

rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 
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 Jalan Lokal : melayani angkutan setempat dengan ciri 

perjalanan jarak dekat kecepatan rata - rata rendah, dan 

jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

 Jalan Lingkungan : melayani angkutan lingkungan dengan 

ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata - rata rendah. 

 

d. Klasifikasi jalan menurut statusnya 

 Jalan Nasional : merupakan jalan arteri dan jalan kolektor 

dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan 

antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta 

jalan tol. 

 Jalan Provinsi : merupakan jalan kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi 

dengan ibukota kabupaten atau kota, atau antar ibukota 

kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. 

 Jalan Kabupaten : merupakan jalan lokal dalam sistem 

jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan Nasional 

dan jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten 

dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, 

ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat 

kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan 

sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis 

kabupaten. 
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 Jalan Kota : jalan umum dalam sistem jaringan jalan 

sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam 

kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, 

menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan 

antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. 

 Jalan Desa : merupakan jalan umum yang menghubungkan 

kawasan atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan 

lingkungan. 

2.3 KECELAKAAN 

1. Pengertian Kecelakaan 

Kecelakaan memiliki definisi beragam menurut para ahli. Berikut ini 

adalah definisi kecelakaan menurut beberapa sumber, yaitu : 

a. Heinrich (1980) mendefinisikan kecelakaan sebagai suatu kejadian 

yang tidak terencana dan tidak terkontrol yang merupakan aksi 

atau reaksi dari suatu objek, manusia, atau radiasi yang 

memungkinkan atau dapat menyebabkan injury. 

b. International Labour Office (1989), kecelakaan merupakan 

kejadian yang tidak terencana dan terkontrol, yang disebabkan oleh 

manusia, faktor lingkungan, atau kombinasi dari faktor – faktor 

tersebut yang mengganggu proses kerja, yang dapat ataupun tidak 

menimbulkan injury, kesakitan, kematian, kerusakan properti, atau 

kejadian yang tidak diinginkan.  
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c. Frank E. Bird dan George L. Germain mendefinisikan kecelakaan 

sebagai suatu kejadian tidak diinginkan yang menimbulkan 

kerugian pada manusia, kerusakan properti, ataupun kerugian 

proses kerja, sebagai akibat dari kontak dengan substansi atau 

sumber energi yang melebihi batas kemampuan tubuh, alat, atau 

struktur. 

Kecelakaan dikelompokkan menjadi 3 bentuk kecelakaan yaitu : 

1). Kecelakaan akibat kerja ( kecelakaan kerja ) 

2). Kecelakaan lalu lintas  

3). Kecelakaan dirumah  

 

2. Kecelakaan Lalu Lintas 

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah 

kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan 

kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka - luka 

atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu lintas menelan 

korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menuurt WHO.  

Menurut PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol di Indonesia 

memiliki definisi yang berbeda tentang korban kecelakaan lalu lintas, 

yaitu:  
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a. Luka ringan  

Luka ringan adalah keadaaan korban mengalami luka - luka yang 

tidak membahayakan jiwa dan atau tidak memerlukan pertolongan 

atau perawatan lebih lanjut dirumah sakit, terdiri dari:  

• Luka kecil dengan pendarahan sedikit dan penderita sadar.  

• Luka bakar dengan luas kurang dari 15 %.  

• Keseleo dari anggota badan yang ringan tanpa komplikasi.  

• Penderita - penderita diatas semuanya dalam keadaan sadar tidak     

pingsan atau muntah - muntah. 

b. Luka berat  

Luka berat adalah korban mengalami luka - luka yang dapat 

membahayakan jiwanya dan memerlukan pertolongan atau 

perawatan lebih lanjut dengan segera dirumah sakit, terdiri dari:  

• Luka yang menyebabkan keadaan penderita menurun, biasanya 

luka yang mengenai kepala.  

• Luka bakar yang luasnya meliputi 25 % dengan luka baru.  

• Patah tulang anggota badan dengan komplikasi disertai rasa nyeri    

yang hebat dan pendarahan hebat.  

• Pendarahan hebat kurang lebih 500 cc.  

• Benturan atau luka yang mengenai badan penderita yang 

menyebabkan kerusakan alat - alat dalam, missal:  dada, perut, 

usus, kandung kemih, ginjal, hati, tulang belakang, dan kepala. 



20 
 

 
 

c. Meninggal  

Meninggal adalah keadaan dimana penderita terdapat tanda - tanda 

kematian secara fisik. Korban meninggal adalah korban 

kecelakaan yang meninggal di lokasi kejadian atau meninggal 

selama perjalanan ke rumah sakit. 

 

3. Klasifikasi Kecelakaan 

Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya dibuat berdasarkan 

tingkat keparahan korban, dengan demikian kecelakaan lalu lintas 

dibagi dalam 4 macam kelas sebagai berikut : 

 

1) Klasifikasi berat  

Klasifikasi berat (fatality accident), apabila terdapat korban yang mati 

meskipun hanya satu orang dengan atau korban luka - luka berat atau 

ringan. 

2) Klasifikasi sedang 

Klasifikasi sedang apabila tidak terdapat korban yang mati namun 

dijumpai sekurang - kurangnya satu orang yang mengalami luka - luka 

berat. 

3) Klasifikasi ringan 

Klasifikasi ringan apabila tidak terdapat korban mati dan luka - luka 

berat, dan hanya dijumpai korban yang luka - luka ringan saja. 
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4) Klasifikasi lain - lain  

Klasifikasi lain ( kecelakaan dengan kerugian materiil saja ), yaitu 

apabila tidak ada manusia yang menjadi korban, hanya berupa 

kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan, jalan, 

jemabatan, ataupun fasilitas lainnya. 

 

4. Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan 

Secara umum ada tiga faktor umum penyebab kecelakaan; Faktor 

Manusia, Faktor Kendaraan, Faktor Jalan. Kecelakaan yang terjadi pada 

umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil 

interaksi antar faktor lain. Beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan, 

antara lain : 

 

 Faktor Manusia 

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan 

dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului 

dengan pelanggaran rambu - rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat 

terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan 

yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau 

pura - pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya 

sering sekali lalai bahkan ugal - ugalan dalam mengendarai kendaraan, 

tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejadian
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelanggaran&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Arti
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketentuan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ugal_ugalan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
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membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah 

terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat 

memancing gairah untuk balapan. 

 Faktor Kendaraan  

Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang 

dilakukan terhadap kendaraan. Contohnya seperti rem blong, setir 

macet, dan lain – lain. Untuk mengurangi faktor kendaraan ini 

perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan. 

 Faktor Jalan 

Faktor jalan terkait dengan kecepatan, rencana jalan, luas jalan, pagar 

pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya rambu jalan, jarak 

pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau 

berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi 

pemakai sepeda motor. 

 Faktor Cuaca 

Cuaca pada saat hujan sangat memengaruhi kerja kendaraan seperti 

jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, dan 

saat hujan lebat jarak pandang juga terpengaruh. Asap dan kabut juga 

bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan. 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balapan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelalaian&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Rem
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perbaikan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecepatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rencana
https://id.wikipedia.org/wiki/Pagar
https://id.wikipedia.org/wiki/Pagar
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Permukaan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rusak&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahaya&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda
https://id.wikipedia.org/wiki/Jarak_pandang
https://id.wikipedia.org/wiki/Asap
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabut
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah
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 Berdasarkan penelitian yang pernah ada faktor penyebab kecelakaan dapat 

dikomposisikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 1. faktor – faktor penyebab kecelakaan lalu lintas  

FAKTOR 

PENYEBAB 
U R A I A N % 

Pengemudi 

( Manusia ) 

Lengah, mengantuk, tidak terampil, lelah, mabuk, kecepatan 

tinggi, tidak menjaga jarak, kesalahan pejalan, gangguan 

binatang 

93,52 

Kendaraan 
Ban pecah, kerusakan sistem rem, kerusakan sistem kemudi, 

sistem lampu tidak berfungsi 
2,76 

Jalan 

Persimpangan, jalan sempit, akses yang tidak bisa dikontrol 

atau dikendalikan, marka jalan kurang atau tidak jelas, tidak 

ada rambu batas kecepatan, permukaaan jalan licin 

3,23 

Lingkungan 

( Cuaca ) 

Lalu lintas campuran antara kendaraan cepat dengan 

kendraan lambat, interaksi atau campur antara kendaraan 

dengan pejalan, pengawasan dan penegakan hukum elum 

efektif, pelayanan gawat darurat yang kurang cepat 

Cuaca : gelap, hujan, kabut, asap 

0,49 

Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat – Dept.Perhubungan  

 

5. Daerah Rawan Kecelakaan 

Daerah rawan kecelakaan adalah daerah yang mempunyai angka 

kecelakaan tinggi, resiko dan potensi kecelakaan yang tinggi pada suatu 

ruas jalan ( Latief, 1995), memberikan kriteria sebagai berikut; geometrik 

jalan yang tidak memenuhi syarat, misalnya tikungan ganda dengan jarak 
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pandang terbatas, lebar jalan yang terlalu sempit dan tidak mempunyai 

bahu jalan. Perubahan besaran komponen - komponen sistem angkutan 

jalan raya yang melalui ruas jalan dengan kondisi geometris seperti 

sekarang, misalnya perubahan volume lalu lintas. Lokasi rawan 

kecelakaan lalu lintas adalah lokasi tempat sering terjadi kecelakaan lalu 

lintas dengan tolak ukur tertentu, yaitu ada titik awal dan titik akhir yang 

meliputi ruas (penggal jalur rawan kecelakaan lalu lintas) atau simpul 

(persimpangan) yang masing - masing mempunyai jarak panjang atau 

rasidu tertentu. Ruas jalan di dalam kota ditentukan maksimum 1 (satu) 

km dan di luar kota ditentukan maksimum 3 (tiga) km. Simpul 

(persimpangan) dengan radius 100 meter. 

 Tolak ukur kerawanan kecelakaan lalu lintas pada ruas dan simpul ditentukan pada 

tabel berikut ini.  

Tabel 2. Ketentuan lokasi rawan kecelakaan 

Sumber: Pedoman Penyusunan Lokasi Rawan Lalu Lintas (1990) 

 

LOKASI RAWAN 

KECELAKAAN 

DALAM KOTA 

 

LUAR KOTA 

 

Pada ruas dan simpul 

jalan 

 

Minimal 2 kecelakan lalu lintas 

dengan akibat meninggal dunia atau 

5 kecelakaan lalu lintas dengan 

akibat luka atau kerugian material     

( pertahun )  

 

Minimal 3 kecelakaan lalu lintas 

dengan akibat meninggal dunia atau 

5 kecelakaan lalu lintas dengan 

akibat luka atau kerugian material     

( pertahun ) 
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2.3 Pengertian SIG 

 

1. SIG 

Sistem Informasi Geografis menurut ( ESRI, 1990 dalam Prahasta, Edy 

2001 ) SIG adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, 

perangkat lunak, data geografi dan personil yang dirancang secara efisien untuk 

memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan 

menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. SIG dirancang 

untuk mengumpulkan, menyimpam, dan menganalisis obyek dan fenomena 

dimana lokasi geografi merupakan  karakteristik yang penting atau kritis untuk 

dianalisis, dengan demikian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki 

empat kemampuan berikut dalam menangani data bereferensi geografi:  

a. Masukan 

b. Manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data) 

c. Analisis dan manipulasi data 

d. Keluaran 

Secara umum SIG diartikan sebagai sistem informasi berbasis komputer 

dalam menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menampilkan data. Sistem 

Informasi Geografis (SIG) apabila dipisah merupakan gabungan dari 3 kata 

yaitu: 
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a. Sistem adalah suatu kesatuan komponen atau variabel yang terorganisir 

secara terpadu, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain 

untuk mendapatkan suatu hasil. 

b. Informasi adalah data yang berformat dengan baik agar mudah dianalisis 

atau diproses. 

c. Geografis menunjukanketerkaitan data dengan lokasi yang diketahui dan 

dapat dihitung berdasarkan koordinat geografis. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa SIG dirancang untuk 

membentuk suatu data yang terorganisasi dari berbagai data keruangan dan 

atribut yang memiliki ”Geo-Code” dalam suatu basis data agar dapat dengan 

mudah dimanfaatkan serta dianalisis, hal ini dikemukakan oleh team pelatihan 

SIG (BP2SIG Unnes, 2006:5). 

 

1. Subsistem SIG 

Berdasarkan definisi diatas, SIG diuraikan dalam beberapa subsistem, yaitu: 

 

a. Data Input (Masukan Data) 

Subsistem ini berfungsi untuk mengumpulkan data spasial dan data 

atribut dari berbagai sumber, sekaligus bertanggung jawab dalam merubah 

atau mengkonversi data atau mentransformasikan format data aslinya ke 

dalam format yang dapat digunakan untuk SIG. 
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b. Data Management (Pengelolaan Data) 

Subsistem ini berfungsi untuk mengorganisasikan baik data spasial 

maupun data atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga 

mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Jadi subsistem ini dapat menimbun 

dan menarik kembali dari arsip data dasar, juga dapat melakukan perbaikan 

data dengan cara menambah, mengurangi atau memperbaharui. 

c. Data Manipulation dan Analysis (Manipulasi dan Analisis Data) 

Subsistem ini berfungsi untuk menentukan informasi - informasi yang 

dapat dihasilkan oleh SIG. Subsistem ini juga dapat melakukan manipulasi 

dan permodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

d. Data Output 

Subsistem ini berfungsiuntuk menayangkan informasi dan hasil analisis 

data geografis secara kualitatif maupun kuantitatif.  Subsistem dapat juga 

berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau 

sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun dalam bentuk 

hardcopy, seperti tabel, grafik, peta, arsip elektronik dan lain sebagainya.



 
 

56 
 

 

                                                  BAB V                                                                                      

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Blora mengenai 

rawan laka lantas, dapat disimpulkan bahwa: 

 

1. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan 

bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. 

Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka - luka atau kematian 

manusia atau binatang. Kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa 

sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menuurt WHO.  

2. Rawan laka di Kabupaten Blora terjadi pada dua jalan dengan 6 titik 

lokasi yang berbeda dan jalan tersebut adalah jalan dua arah yang 

termasuk kategori jalan utama pada Kecamatan Kota Blora. Lokasi rawan 

laka dekat dengan sekolahan dan persimpangan. Kecelakaan terjadi 

dikarenakan keadaan bentuk jalan yang licin dan tidak rata atau 

bergelombang 

3. Pembuatan peta titik rawan kecelakaan lalu lintas Kabupaten Blora dapat 

dilakukan dengan menggunakan program arcMap 10.1 dengan melalui 3 
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tahapan yaitu input, proses dan output. Dalam penggunaan program 

arcMap 10.1 terdapat kelebihan diantaranya, dapat membuat peta digital 

secara baik, mempunyai fasillitas yang memadai. Kekurangan program 

ini diantaranya harga software original yang mahal, tool banyak yang 

membingungkan, hanya bisa digunakan oleh pengguna yang sudah 

terbiasa atau terampil.  

4. Pengambilan titik koordinat industri dapat dengan mudah dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi Google Earth. 

5. Kecamatan Blora memiliki beberapa kecamatan namun hanya ada rawan 

laka pada satu jalur dengan 6 titik yang berbeda di jl. Jenderal Gatot 

Subroto dan jalan raya Kunduran – Blora. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian pemetaan titik lokasi rawan kecelakaan di 

Kabupaten Blora, peneliti dapat menyarankan agar: 

1. Perlu adanya perbaikan kondisi jalan dan penambahan rambu – rambu 

lalu lintas guna mengurangi resiko kecelakaan dititik rawan kecelakaan di 

Kabupaten Blora . 

2. Penyajian peta tematik berupa peta titik lokasi rawan kecelakaan perlu 

dikembangkan dan perlunya sosialisasi sebagai salah satu data informasi 

bagi masyarakat. 
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