
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Lalu-lintas merupakan salah satu sarana transportasi masyarakat yang menunjang 

peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Dalam suatu 

negara yang sedang berkembang seperti Indonesia  sektor Transportasi sangat 

mempengarui  laju pembangunan. Transportasidengan berbagai macam jenis dan 

jumlahnya mendukung aspek ekonomi sosial dan politik. 

 Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang 

bersifat negative maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana 

diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal 

ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering 

terjadi, pelanggaran lalu-lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu-lintas dan kemacetan 

lalu lintas. Menurut  Undang- Undang Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu-

lintas dan angkutan jalan, Penyebab kecelakaan lalu lintas jalan raya salah satunya di 

sebabkan oleh sepeda motor dapat di klasifikasikan menjadi empat faktor yaitu, kelalaian 

pengguna jalan, ketidak laiakan kendaraan, ketidak laikan jalan dan lingkungan. 

 Lalu-lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis 

sehingga penyelenggaraannya di kuasai oleh negara dan pembinaanya di lakukan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu-lintas dan pengguna jalan yang 

selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu-lintas jalan 

yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus 

ditujukan untuk keselamatan,keamanan, ketertiban, kelancaran lalu-lintas jalan. 

 Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak 

di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Undang-Undang nomor 

22 tahun 2009) kecelakaan lalu-lintas merupakan masalah yang  membutuhkan 

penanganan serius mengingat besarnya kerugian yang di akibatkanya. 

 Meningkatnya kecelakaan lalu-lintas di berbagai negara dewasa ini telah menjadi 

keprihatinan bersama dunia Intenasional, Data dari Badan Kesehatan Dunia WHO 

(World Health Organization), menyebutkan bahwa setiap tahunnya sebanyak 1,3 juta 

jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu-lintas di jalan raya. Angka ini setara 3.000 orang 



setiap harinya, jika tidak ada upaya efektif untuk menekan kecelakaan tersebut maka 

kematian akibat kecelakaan akan menempati urutan ke 5 penyebab kematian di dunia 

dengan estimasi angka sekitar 2,4 juta kematian setiap tahun. 

 Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga memiliki permasalahan 

dengan tingginya kematian akibat kecelakaan lalu-lintas, berdasarkan data Korlantas 

Polri, pada tahun 2011 jumlah korban meninggal dunia sebanyak 31.185 jiwa, luka-luka 

berat sebanyak 36.767 jiwa, luka ringan 108.811 jiwa dengan kerugian materil 286 

miliar, selama tahun 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan jumlah korban 

meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, luka-luka berat 36.710 jiwa  dan luka-luka 

ringan 118.158 jiwa dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp 203 triliun–Rp 

217 triliun per tahun. Sedangkan  pada tahun 2013 terjadi 93.578 kasus kecelakaan 

dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 23.385 jiwa, luka-luka berat sebanyak 

27.054 orang dan luka-luka ringan sebanyak 104.976 orang, dengan kerugian materiil 

sekitar Rp 234 miliar. 

 Melihat data di atas, dapat di simpulkan betapa buruknya dunia transportasi kita 

yang mana puluhan hingga ratusan nyawa hilang di jalan dan pastinya banyak kerugian 

materiil non materiil yang di akibatkan oleh kecelakaan lalu lintas tersebut, seharusnya 

sudah menjadi kewajiban kita semua untuk lebih menyadari lagi betapa pentingnya 

keselamatan berlalu lintas supaya kita dapat terhindar dari intaian maut di jalan raya dan 

dapat mengurangi jumlah kecelakaan di jalan. 

 Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling banyak menyebabkan 

kecelakaan lalu lintas, pengendara sepeda motor cenderung mengabaikan peraturan yang 

ada. Para pengendara sepeda motor cenderung melakukan berkendara model zig zag, 

pindah lajur dengan tidak menyalakn lampu sein, berkendara dengan kecepatan tinggi, 

memodifikasi kendaraan, menerobos lampu merah, tidak menggunakan lajur kiri, 

melanggar marka dan tidak menyalakan lapu utama di siang hari. Selain itu pengendara 

sepeda motor juga cenderung meremehkan kelengkapan kendaraan sepeda motonya 

seperti spion, lampu rem, lampu sein, penggunaan helm dan sebagainya (Puspitasari dan 

Hendarti, 2013) 

 Undang-Undang Lalu-Lintas juga mengatur tentang kelengkapan kendaraan, 

yaitu dalam Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2009 yang 

berbunyi, sebagai berikut: 

 Pasal 285 (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak 

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu 



utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, 

knalpot, dan kedalaman alur ban. 

 Selain itu, Pasal 106 ayat (8) UU No. 22/2009 mengatur bahwa: “Setiap orang 

yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan 

helm yang memenuhi standar nasional Indonesia”. 

 Jalan Nasional Rute 1 adalah jalan utama di pulau jawa yang lebih di kenal 

dengan nama jalur pantura (Jalur Pantai Utara). Jalan ini melewati 5 provinsi sepanjang 

1.816 km di sepanjang pesisir pantai utara jawa yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. Jalan Pantura Lasem-Rembang merupakan jalan pantura yang 

menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki panjang 60 km dimana 

jalan ini di lewati ribuan kendaraan setiap harinya, jalan Pantura Rembang selalu ramai 

di lewati berbagai kendaraan seperti sepeda motor, mobil pribadi, truk kecil,truk besar 

maupun gandeng, bus mini, bus akap dan masih banyak yang lainnya, jalan ini tidak 

mengenal siang dan malam selalu ramai lalu-lintas tidak pernah sepi maka tidak heran 

kalau jalan ini sering terjadi juga kecelakaan.Kasatlantas polres Rembang Akp Ghifar, 

2015 menyebutkan bahwa pada 1 Januari sampai 30 November 2015 telah terjadi 404 

kasus kecelakaan di Rembang 109 korban tewas dan 512 korban luka ringan 2 korban 

luka berat dan mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp 609.900.000. jalan Pantura 

Lasem-Rembang juga di Sebut dengan Jalur tengkorak julukan itu di sematkan oleh 

kebanyakan orang Rembang karena seringnya terjadi kecelakaan di jalur pantura  

tersebut. 

 Oleh sebab itu dari latar belakang masalah tersebut di atas saya tertarik untuk 

mengambil judul ”analisiskonsentrasi pengendara, kelengkapan kendaraan, disiplin lalu-

lintas terhadap keselamatan pengendara sepeda motor di jalan pantura lasem-rembang“ 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah tersebut di atas diketahui ada beberapa faktoryang 

mempengarui terjadinya kecelakaan di jalan pantura Lasem. Oleh karena itu peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah Konsentrasi pengendara berpengaruh terhadap keselamatan pengendara 

sepeda motor di Jalan Pantura Lasem-Rembang ? 

2. Apakah Kelengkapan Kendaraan berpengaruh terhadap keselamatan pengendara 

sepeda motor di Jalan Pantura Lasem-Rembang ? 



3. Apakah Disiplin Lalu-Lintas berpengaruh terhadap keselamatan pengendara 

sepeda motor di Jalan Pantura Lasem-Rembang ? 

1.3 Tujuan dan Kenggunaan Penelitian 

a. Tujuan penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penyusunan skripsi ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah Konsentrasi pengendara berpengaruh terhadap 

keselamatan pengendara sepeda motor di Jalan Pantura Lasem-Rembang. 

2. Untuk mengetahui apakah Kelengkapan Kendaraan berpengaruh terhadap 

keselamatan pengendara sepeda motor di Jalan Pantura Lasem-Rembang. 

3.  Untuk mengetahui apakah Disiplin Lalu-Lintas berpengaruh terhadap 

keselamatan pengendara sepeda motor di Jalan Pantura Lasem-Rembang. 

b. Kegunaan penelitian 

1. Bagi Akademis 

 Sebagai cara untuk menerapkan teori-teori yang di peroleh di bangku 

kuliah, menerapkan dan mengaplikasikan dengan kenyataan yang ada di 

lapangan untuk menambah pengalaman dan wawasan baru di bidang 

transportasi khususnya transportasi darat. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

permasalahan ini, serta judul penelitian ini. 

2. Bagi Pembaca 

 Memberikan tambahan referensi dari hasil penelitian ini sehingga dapat 

mengembangkan pemikiran–pemikiran logis yang nantinya berguna untuk 

perkembangan penelitian selanjutnya dan diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi masukan bagi pengguna Jalan Pantura Lasem, agar selalu tetap taat 

pada rambu- rambu yang ada dalam berkendara dan mematuhi semua 

peraturan yang ada di dalam UU RI No 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas dan 

angkutan jalan. 

1.4 Sistematika Penulisan 

 Dalam sistematika penulisan proposal ini akan dijelaskan dalam setiap bab yaitu 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJUAN PUSTAKA 



 Membahas tentang landasan teori, pengertian kecelakaan, kondisi jalan, 

Sikap dalam menegendara, Kurangnya pengetahuan tentang berlalu-lintas, 

penelitian terdahulu, hipotesis serta kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Membahas tentang definisi operasional, sumber dan jenis data, metode 

pengumpulan data, metode analisis data, dan pembahasan. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Di dalam hasil dan pembahasan ini berisi tentang deskripsi obyek 

penelitian, analisis data, pembahasan, dan implikasi manajerial. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis 

data, saran dapat diberikan pada pihak yang terkait atau untuk koreksi 

terhadap studi selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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