
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Keselamatan Berkendara 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, selamat adalah terhindar dari 

bencana, aman sentosa, sejahtera, tidak kurang suatu apa, sehat, tidak mendapat 

gangguan, dan kerusakan. Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam kondisi 

yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, 

psikologi, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor–faktor 

tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu 

kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomis atau kesehatan. Pada 

umumnya terdapat tiga jenis keadaan : 

1. Keselamatan normatif digunakan untuk menerangkan produk atau desain 

produk yang memenuhi standar desain. 

2. Keselamatan substantif digunakan untuk menerangkan pentingnya 

keadaan aman, meskipun mungkin tidak memenuhi standar. 

3. Keselamatan yang dirasakan digunakan untuk menerangkan keadaan 

aman yang timbul dalam persepsi orang. Sebagai contoh adalah anggapan 

aman terhadap keberadaan rambu–rambu lalu-lintas. Namun rambu–

rambu lalu lintas ini dapat menyebabkan kecelakaan karena pengemudi 

kendaraan gugup.  

Berkendara dalam kamus besar bahasa indonesia adalah : 

1. Duduk diatas sesuatu yg dinaiki, ditunggangi, (seperti kuda atau kereta). 

2. Menaiki (menumpang) suatu alat tunggangan (tumpangan), aturan-aturan 

perlu dipatuhi untuk keselamatan penumpang. 

3.  Menjalankan kendaraan, mobil, motor. 

 Berdasarkan Undang – undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas 

dan Angkutan Jalan, keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu 

keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas 

yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, atau lingkungan. 

 Dalam penelitian Rukman, Tri Susila Hidayati, dkk (2012), Keselamatan 

Berkendara (Safety Riding) mengandung pengertian adalah suatu usaha yang 



dilakukan dalam meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keamanan 

dalam berkendara, demi menciptakan suatu kondisi, dimana kita berada pada titik 

yang tidak membahayakan pengendara lain dan menyadari kemungkinan bahaya 

yang dapat terjadi di sekitar kita serta pemahaman akan pencegahan dan 

penanggulangnnya. Implementasi dari pengertian diatas yaitu bahwa disaat kita 

mengendarai kendaraan, haruslah tercipta suatu landasan pemikiran yang 

mementingkan dan sangat mengutamakan keselamatan, baik diri sendiri maupun 

bagi orang lain. 

 Untuk itu berangkat dari dasar pemikiran keselamatan berkendara tersebut, 

para pengendara haruslah menyadari arti dan pentingnya keselamatan berkendara, 

hal ini bisa dicontohkan dengan semakin meningkatnya kecelakaan di jalan raya 

dan berbagai kejadian kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh berbagai kasus. 

Walau terasa sangat sulit untuk menumbuhkannya, namun pemikiran yang 

mengutamakan keselamatan tersebut haruslah merupakan kesadaran dari diri 

sendiri yang terbentuk dan dibangun dari dalam hati untuk melaksanakan segala 

aktifivitas yang mendasar pada safety riding. Bila dasar pemikiran safety riding 

telah dimiliki maka akan dengan mudah setiap hal yang berkaitan dengan safety 

riding diterapkan, baik dimulai dari diri sendiri maupun diterapkan kepada orang 

lain. 

 

 

 

2.1.2Konsentrasi Berkendara 

 Dalam kamus besar bahasa indonesia konsentrasi adalah  pemusatan 

perhatian atau pikiran pada suatu hal, pemusatan tenaga, kekuatan, pasukan, dan 

sebagainya di suatu tempat ada pasukan di daerah perbatasan, pemusatan beberapa 

penerbitan dalam satu kekuasaan,  persentase kandungan bahan di dalam satu 

larutan.  

 Mengkaji aturan yang ada, yaitu pasal 283 junto pasal 106 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), 

melakukan kegiatan saat mengemudi yang mengganggu konsentrasi baik itu 

menggunakan ponsel, mabuk, menggunakan narkoba dan mengantuk tetap 

dikenakan sangsi pidana. “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 

di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu 



keadaan mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus 

lima puluh ribu rupiah)“, UU No. 22 tahun 2009 Pasal 283. 

 Konsentrasi saat berkendara menjadi faktor vital sekaligus krusial yang harus 

dijaga. Hilang konsentrasi dalam hitungan detik saja bisa menyebabkan kecelakaan 

fatal di jalan raya. Pengalih konsentrasi berkendara mencakup tiga faktor, 

yaitufaktor visual yang mengalihkan mata dari jalan, faktor manual yang 

menyebabkan tangan lepas dari kemudi, danfaktor kognitif yaitu ketika pikiran 

melayang ke berbagai hal. 

 

2.1.3 Kelengkapan kendaraan 

Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling banyak menyebabkan 

kecelakaan lalu lintas karena seringkali pengendara sepeda motor mengbaikan 

perlengkapan kelengkapan sepeda motornya seperti spion, lampu rem, lampu sein, 

dan penggunaan hlem berstandar SNI dan memastikan berbunyi klik. Undang-

Undang Lalu Lintas yang mengatur tentang kelengkapan kendaraan, yaitu dalam 

Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Ankutan 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 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)." 

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”. 

Jadi, berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor baik pengemudi maupun 

penumpang diwajibkan menggunakan helm dengan standar nasional Indonesia. 

Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 UU 

No. 22/2009 yang berbunyi : 



(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm 

standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 

banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan 

penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 

denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Dari penjelasan pasal 285 dan pasal 106 maka setiap pengendara wajib melengkapi 

kendaraannya denga : 

a. Kaca spion 

Kaca spion adalah cermin yang digunakan di mobil atau sepeda motor 

ataupun kendaraan lainnya untuk melihat keadaan atau lalu lintas yang ada 

di belakang kendaraan, atau pada saat memundurkan kendaraan, ataupun 

untuk melihat kebelakang pada saat akan membelok/pindah lajur lalu lintas. 

Sangatlah penting  selama mengemudi untuk melihat kaca spion setiap 5 

sampai 8 detik. 

Banyak orang menganggap bahwa kaca spion asli dari pabrikan 

terkesan sebagai hal yang mengganggu karena ukuran yang lebar dianggap 

mempersulit saat akan nyelip-nyelip, terlebih saat macet. Sehingga tak 

jarang orang yang mengganti kaca spion ke ukuran yang lebih kecil atau 

batang yang lebih pendek, lebih parahnya ada yang mencopot kaca spion 

kendaraannya. Hal tersebut sangat tidak disarankan, karena keamanan 

adalah hal yang sangat penting dan harus dinomor satukan. Hal ini karena 

mengendarai motor lebih berisiko daripada mobil, salah satu cara yang 

dapat membantu keselamatan pengendara saat berkendaradengan kaca 

spion ini dengan tetap memantau kondisi lalu lintas di belakang lewat kaca 

spion. 

Ukuran kaca spion didesain sedemikian rupa oleh pabrikan motor 

dengan mempertimbangkan nilia fungsionalnya yang tentunya sesuai 

standar, bandingkan dengan spion modifikasi, terkadang spion modifikasi 

bergetar saat kendaraan sedang berjalan, hal ini tentu tidak nyaman. 

Walaupun terkesan lebih keren, namun perhatikan juga keselamatan diri 

pengendara. Jangan karena mengikuti tren atau gengsi 



penegendaramelupakan salah satu hal yang penting mengenai fungsi kaca 

spion motor.  

b. Lampu Depan / Lampu Utama 

Lampu depan ini umumnya diatur oleh dua saklar, saklar on-off dan 

saklar untuk mengganti antara mode dekat atau jauh (orang lain 

menyebutnya lampu biasa dan lampu besar). Lampu dekat menerangi area 

yang lebih dekat dengan motor, baik digunakan ketika motor dalam 

kecepatan rendah. Tetapi ketika berkendara dengan kecepatan tinggi, lebih 

baik menggunakan lampu jauh, karena ketika mengebut fokus mata 

biasanya berada di titik yang jauh dari motor. Beberapa orang mengeluhkan 

lampu jauh yang kadang menyorot mata. Saya memang kadang merasa 

tersorot oleh lampu motor, tapi tidak bisa memastikan apa memang karena 

lampu jauh, atau kebetulan (karena miringnya jalan) cahaya lampu jatuh di 

mata saya. 

 Lampu depan yang mati sangat membahayakan. Kita jadi tidak sadar 

kalau dari arah berlawanan ternyata ada kendaraan karena lampunya mati. 

Karena itu, ketika lampu depan mati segera menggantinya. 

c. Lampu rem/belakang 

 Lampu rem/lampu belakang motor adalah lampu keamanan, bukan 

untuk penerangan namun untuk menandai keberadaan, posisi serta 

pergerakan kendaraan. Dengan adanya lampu ini, kendaraan di belakang 

kita dapat memperkirakan jarak serta tindakan yang akan dilakukan 

berhubungan dengan motor di depannya. Misalnya kendaran di depan 

melakukan rem mendadak, maka akan terdeteksi lampu merah menyala 

cepat, sehingga kendaraan di belakang dapat melakukan tidakan yang 

menyesuaikan. 

 Lampu ini berwarna merah karena mata manusia paling peka untuk 

menangkap warna merah ini. Warna merah memiliki panjang gelombang 

yang paling panjang dibandingkan dengan warna lainnya, yaitu 620-750 

mm. Dengan demikian warna merah ini paling mudah ditangkap oleh mata 

dari jarak yang relatif jauh walaupun dalam keadaan gelap ataupun 

berkabut.Karena berada di belakang dan fungsinya tidak ada hubungannya 

dengan penerangan, ditambah posisinya berada di belakang, maka kita 

harus sesering mungkin mengecek kondisinya. 



d. Lampu Sein / Lampu Riting 

 Umumnya lampu sein berfungsi sebagai indikator ketika kendaraan 

akan berbelok. Tapi selain itu, lampu sein juga berfungsi sebagai indikator 

kendaraan yang akan berpindah jalur, biasanya hal ini dilakukan oleh 

mobil, tapi tidak ada salahnya motor juga melakukan hal ini. Selain itu, 

lampu sein juga di nyalakan ketika akan menyalip kendaraan (biasanya 

mobil atau kendaraan yang lebih besar lainnya) di depan. 

 Lampu sein berwarna kuning, namun dapat dibedakan dari lampu 

depan karena nyalanya yang berkedip dalam interval tertentu. Lampu sein 

yang tidak berkedip membuat orang lain jadi tidak tahu kalau kita ternyata 

berbelok.Umumnya orang jarang melakukan modifikasi pada lampu sein. 

Bahaya justru datang dari kebiasaan pengendara yaitu: 

1. Tidak menyalakan lampu sein ketika berbelo,  entah mengapa untuk hal 

ini kesadaran orang Indonesia sangat kurang sekali. Kalau saya 

perhatikan, lebih dari 50% pengendara tidak menyalakan lampu sein 

ketika berbelok.  

2. Lupa mematikan lampu sein setelah berbelo  pengendara yang 

melakukan ini lebih sedikit dibanding yang melakukan kebiasaan, 

mungkin karena sejak awal mereka tidak menyalakan lampu sein. 

Kebiasaan ini dapat dikurangi dengan mengecek panel indikator 

apakah lampu sein masih menyala atau tidak. 

3. Menyalakan lampu sein, tapi berbelok ke arah sebaliknya, ini yang 

lebih parah berbahaya. Kebiasaan-kebiasaan jelek itu menyebabkan 

kesalahan informasi yang diterima oleh kendaraan lain, dan bisa 

berujung pada kecelakaan. 

e. Helm SNI 

Helm (bahasa  belanda) adalah bentuk perlindungan tubuh yang di 

kenakan di kepala dan biasanya di buat dari metal atau bahan keras lainya 

seperti kevlar, serat resin atau plastik. Manfaat atau fungsi helm bagi 

pengendara sepeda motor di jalan raya : 

1. Melindungi kepala dari benturan saat kecelakaan 

2. Melindungi Mata dari Angin, Debu dan Kotoran sertaBenda Keras 

Lainnya. 



3. Melindungi Kepala dari Panasnya Terik Matahari. 

4. Melindungi Kepala dari Basah Air Hujan. 

5. Membuat Penampilan Menjadi Lebih Baik (Estetika) 

6. Mencegah Tilang Polisi Lalu Lintas 

 Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi 

pengendara sepeda motor diatur dalam Pasal 57 ayat (1) juncto ayat (2)UU 

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan yang berbunyi : 

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib 

dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor. 

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda 

Motor berupa helm standar nasional Indonesia. 

 Adapun helm dengan standar nasional Indonesia sesuai UU 

No.22/2009 dapat diketahui dari adanya tanda SNI pada helm. Hal ini 

sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-

IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara 

Wajib. 

2.1.4 Disiplin Berlalu-lintas 

Menurut James Drever dari sisi psikologis, disiplin adalah kemampuan 

mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai dengan hal-

hal yang telah di atur dari luar atau norma yang sudah ada. Dengan kata lain, 

disiplin dari segi psikologis merupakan perilaku seseorang yang muncul dan 

mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang telah ditetapkan. 

Menurut Pratt Fairshild dari sisi sosiologi, disiplin terdiri dari dua bagian, 

yaitu disiplin dari dalam diri dan juga disiplin sosial. Keduanya saling 

berhubungan satu sama lain, sehingga seseorang yang mempunyai sikap disiplin 

merupakan orang-orang yang dapat mengarahkan perilaku dan perbuatannya 

berdasarkan patokan atau batasan tingkah laku tertentu yang diterima dalam 

kelompok atau lingkup sosial masing-masing. Pengaturan tingkah laku tersebut 

bisa diperoleh melalui jalur pendidikan dan pembelajaran. 

Menurut John Macquarrie dari segi etika, disiplin adalah suatu kemauan dan 

perbuatan seseorang dalam mematuhi seluruh peraturan yang telah terangkai 

dengan tujuan tertentu.Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan : 



a. Faktor genetik, yaitu segala sesuatu yang dibawa oleh individu sejak lahir 

dan terdapat pula keturunan dari orang tua. 

b. Faktor lingkungan, lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh besar 

pada sikap yang dimiliki oleh individu. 

c. Faktor sekolah, cara didik dan tata tertib yang berlaku di sekolah juga 

mampu mempengaruhi sikap disiplin seseorang. Misalnya, peraturan sekolah 

yang seharusnya ditegakkan secara tegas malah dibiarkan begitu saja oleh 

para guru. 

Sedangkan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 lalu lintas adalah gerak kendaraan 

dan orang di ruang lalu lintas jalan, dimana definisi kendaraan itu sendiri berarti 

suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan 

tidak bermotor. Salah satu jenis kendaraan bermotor berupa sepeda motor yang 

mempunyai definisi kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah 

rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga 

tanpa rumah-rumah. Sedangkan menurut Purwadi dan Saebeni (2008) pengertian 

disiplin berlalu lintas itu sendiri bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak 

boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu ataupun tidak, dimana 

larangan-larangan tersebut termuat didalam UU RI No 22 tahun 2009 tentang lalu-

lintas dan angkutan barang. 

Jadi menurut saya dari uraian di atas Disiplin berlalu lintas adalah ketaatan 

dan kepatuhan terhadap hukum, undang-undang, peraturan, ketentuan dan norma-

norma yang berlaku dalam berlalu lintas di jalan. Harus diyakini bahwa undang-

undang dan peraturan sejenisnya dibuat dengan maksud dan tujuan yang baik. 

Yang pasti bahwa peraturan tentang berlalu-lintas disusun untuk menjaga 

ketertiban dan keteraturan. Sebagai warga atau masyarakat, maka kita wajib untuk 

mentaati dan mematuhinya. Dengan keyakinan tadi maka kita harus secara sadar 

dan ikhlas mematuhinya, bukan karena keterpaksaan. Kalau kita sudah merasakan 

manfaat berdisiplin lalu-lintas maka tidak perlu lagi ada polisi atau kamera 

pengawas di setiap jalan. Ada beberapa hal yang harus di taati oleh pengendara 

sepeda motor saat mengendarai kendaraannya di jalan sesuai dengan Undang-

Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan supaya dapat 

mengurangi kecelakaan dan menciptakan keselamatan pengendara sepeda motor 

antara lain adalah : 

a. Tidak Menerobos lampu merah/traffic light 



 Lampu merah dikenal sebagai alat pemberi isyarat lalu lintas dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Soal lampu merah diatur dalam pasal 1 angka 19 dan pasal 1 angka 8 

peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang berbunyi “Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah 

perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat di 

lenngkapi dengan isyarat  bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau 

kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan”. 

 Dalam pasal 106 ayat 4 huruf c UU menyatakan "Setiap orang yang 

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan alat 

pemberi isyarat lalu lintas". Sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya sesuai  

yang tertuang di pasal 287 ayat 2 adalah “ Setiap orang yang mengemudikan 

kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan 

yang di nyatakan dengan Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagai mana di 

maksut dalam pasal 106 ayat (4) huruf c di pidana dengan pidana kurungan 

paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.0000,00”. 

 Jadi sebenarnya, kita sebagai pengguna jalan memang harus mematuhi 

rambu-rambu lalu lintas yang ada termasuk lampu merah. Namun untuk kita 

ketahui bersama, bahwa ada juga mereka yang secara hukum dibolehkan untuk 

menerobos lampu merah. Siapa saja kah mereka yang boleh menerobos lampu 

merah? 

 Berikut siapa saja yang boleh menerobos lampu merah sesuai dengan 

Pasal 135 jo Pasal 134 UU LLAJ  “ kendaraan yang mendapat hak utama 

sebagai mana di maksud dalam pasal 134 harus di kawal pleh petugas 

kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu 

merah atau biru dan bunyi sirene” . 

Pasal 134 pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk di dahulukan 

sesuai dengan urutan berikut : 

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas 

2. Ambulans yang mengangkut orang sakit 

3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas 

4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia 

5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga 

internasional yang menjadi tamu negara 



6. Iring-iringan pengantar jenazah 

7. Konvoi dan/ atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut 

pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 Selain di atas, siapapun tidak boleh menerobos lampu merah demi 

ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. 

 

b. Menyalakan Lampu Utama di Siang Hari 

Peraturan yang mengatur tentang penggunaan lampu utama adalah Pasal 

107 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan 

Jalan berikut: 

1. Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama 

Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan 

pada kondisi tertentu. 

2. Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang 

hari. 

 Kemudian, menurut penjelasanPasal 107 ayat (1) Undang-Undang 

Lalu-Lintas dan angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "kondisi 

tertentu" adalah kondisi jarak pandang terbatas karena gelap, hujan lebat, 

terowongan, dan kabut. 

 Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa tidak semua 

kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu kendaraannya di siang 

hari, atau yang lebih dikenal dengan istilah Daytime Running Lights 

(DRL). Kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari itu terletak 

pada pengemudi sepeda motor saja. Akan tetapi, kewajiban menyalakan 

lampu utama kendaraan ada pada setiap pengemudi kendaraan bermotor 

di siang hari jika pada siang hari tersebut cuaca gelap, hujan lebat, saat 

menyusuri terowongan, atau berkabut. Selain mematuhi ketentuan 

tersebut, khusus untuk pengemudi sepeda motor, wajib menyalakan 

lampu utama pada siang hari. 

 Sanksi pidana bagi mereka yang mengemudikan kendaraan 

bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan 

kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Pasal 293 



ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

 `Sedangkan, sanksi pidana bagi setiap orang yang mengemudikan 

sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Pasal 293 ayat (2)  adalah 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pidana kurungan 

paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 

(seratus ribu rupiah). 

 

c. Menggunaka Lajur Sebelah Kiri 

  Ketentuan mengenai jalur atau lajur merupakan salah satu ketentuan 

baru yang dimasukkan dalam UU Lalu Lintas Nomor 22 kendaraan dengan 

kecepatan lebih tinggi, akan membelok kananTahun 2009, yang diatur dalam 

Pasal 108. Agar menjadi perhatian, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah: 

(1) Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur 

jalan sebelah kiri 

(2) Penggunaan jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika: 

 a. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya; atau  

b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik 

Indonesiauntuk digunakan sementara sebagai jalur kiri. 

 (3) Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, 

mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri jalan. 

 (4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi, mengubah 

arah atau mendahului kendaraan lain. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Pada tabel 2.1 dijelaskan tentang penelitian terdahulu, variable penelitian, teknik 

analisa serta hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

 

TABEL 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Suber Penelitian Variabel Teknis Hasil Penelitian 



Penelitian Analisa 

1 Ayu dwi 

Puspitasari  dan 

Lucia Yovita 

Hendrati 2013, “ 

Hubungan 

Antara Faktor 

Pengemudi dan 

Faktor 

Lingkungan 

Dengan 

Kepatuhan 

Mengendarai 

Sepeda motor “ 

Variabel yang 

di teliti : 

1. Kelengk

apan 

safty 

riding 

2. Jenis 

kelamin  

3. Tingkat 

pengeta

huan 

 

Analisis 

data 

Deskriptif 

dan 

Kualitatif 

 

Safty riding 

merupakan suatu 

progam untuk 

menekan angka 

kecelakaan dan 

poin poin atau 

prioritas safety 

ridingadalah 

melengkapi 

kendaraan dengan 

spion, lampu sein 

dan lampu rem 

(kelengkapan 

kendaraan) dan 

menggunakan 

hlem Sni sampai 

berbunyi klik 

(kelengkapan 

keselamtan)Sebagi

an besar 

Responden adalah 

berjenis kelamin 

Perempuan 67,2% 

dan mayoritas 

responden berusia 

20 tahun 42,1% 

mengetahui tingkat 

kepatuhan baik 

93,4% mengenai 

kepatuhan 

mengendarai 

sepeda motor. 

Tidak patuh poin 

sefty riding 95,6%. 

Peran agen 

sosialisai mengenai 

sefty riding 

memiliki pengaruh 

terhadap 119 0rang 

atau sebesar 65 %.  

2 Nur Setiaji 

Pamungkas 

Tahun 2011, 

dengan judul : “ 

Analisis 

Karakteristik 

Kecelakaan dan 

Faktor – faktor 

Penyebab 

Variable yang 

akan diteliti 

adalah : 

1.Karakteristik 

jalan 

2. Faktor 

Penyebab 

Kecelakaan 

3. Tingkat 

Analisis 

data 

Deskriptif 

dan 

Kualitatif 

 

Hasil penelitian : 

1.Penyebab 

kecelakaan adalah 

perilaku 

pengendara yang 

suka berkendara 

zig – zag 

mengabaikan 

pemberian tanda 



kecelakaan Pada 
Jalan Bebas 

Hambatan 

Surabaya” 

Kecelakaan (lampu sen) saat 
membelok, tidak 

memelihara jarak 

saat berkendara. 

2. pemahaman 

mengenai rambu 

dan aturan lalu 

lintas masih 

kurang mereka 

masih menganggap 

(60%) pemakaian 

satu kaca sepion 

merupakan suatu 

hal yang wajar 

karena dipicu oleh 

pengendara 

lainnya. 

3. sikap yang 

keliru dalam 

berlalu lintas. 

Kurangnya 

kesadaran akan 

pelanggaran yang 

telah dilakukan, 

sikap negative 

terhadap aturan 

lalu lintas 

ditunjukan (53,3%) 

oleh informen 

yang mengalami 

kecelakaan, (20%) 

informen yang 

belum penah 

mengalami 

kecelakaan hasil 

signifikan dari uji t 

0,001 

3 Geo prasada 

amriel dan Ike 

Herdiana (2015) 

“Hubungan 

antara kontrol 

diri dengan 

kepatuhan 

berlalu lintas 

pada Remaja 

pengendara 

sepeda motor di 

Surabaya” 

Variabel yang 

di teliti : 

1. Kontorl 

diri 

2. Kepatuh

an 

berlalu 

lintas 

Pengukuran 

kontrol diri 

menggunak

an Brief 

selfy 

control 

scaleyang 

Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat di 

simpulkan Ha 

diterima dan Ho di 

tolak sehingga 

dapat di 

simpulakan bahwa 

ada hubungan 

antara kontrol diri 

dengan kepatuhan 

berlalu lintas pada 

remaja 

penegendara 



sepeda motor di 
surabaya. Besarnya 

kekuatan korelasi 

antara kontorl diri 

dengan kepatuhan 

berlalu lintas 

adalah 0,624,di 

mana termasuk di 

dalam kategori 

besar. Nilai 

korelasi dari kedua 

variabel 

tersebbertanda 

positif, sehingga 

dapat di artikan 

bahwa hubungan 

yang terjadi 

berbanding lurus, 

maka apabila 

kontrol diri 

meningkat, maka 

kepatuhan berlalu 

lintas akan 

meningkat pula. 

4 Iqbal farid 

munggaran 

(2015)dengan 

judul ”Study 

deskriptif 

mengenai sikap 

mahasiswa 

pengendara 

motor terhadap 

safety riding 

behavior” 

Variabel 

penelitian ini 

adalah 

sikap.dimensi 

dari sikap 

terdiri dari 

kognitif efektif 

dan behaviour 

Menggunak

an 

metodelogi 

penelitian 

deskriptif 

Dari total 126 

orang responden 

121 orang 96% 

tergolong memiliki 

sikaf 

positif,sebanyak 5 

orang 4% 

tergolong ke dalam 

sikap netral dan 

tidak ada satu 

orangpun yang 

tergolong ke 

daalam sikap 

negatif. Dapat di 

katakan 

bahwamayoritas 

responden 

memiliki perasaan 

baik dan positif 

terhadap hal hal 

yang tertera dalam 

sefty riding. 

Dengan kata lain 

juga responden 

memiliki kesediaan 

untuk menerima 



secara penuh 
menegenai safety 

riding sehingga 

sikap positif 

terhadap sefty 

riding behavior 

muncul dalam diri 

mahasiswa 

penegndara motor 

5 Mulyono 

Notosiswoyo, 

2014 

“Pengetahuan, 

Sikap Dan 

Perilaku Siswa 

Slta Dalam 

Pencegahan 

Kecelakaan 

Sepeda Motor Di 

Kota Bekasi” 

Variabel yang 

di teliti : 

Pengetahuan, 

Sikap Dan 

Perilaku Siswa 

Slta Dalam 

Pencegahan 

Kecelakaan 

sepeda motor 

Penelitian 

menggunak

an desain 

potong 

lintang 

(cross 

sectional ). 

bahwa perilaku 

siswa SLTA di 4 

SLTA kota Bekasi 

dalam pencegahan 

kecelakaan lalu 

lintas sepeda motor 

belum begitu baik. 

Hal tersebut 

tampak pada 

upaya-upaya 

pencegahan 

kecelakaan lalu 

lintas sebagian 

besar (lebih dari 75 

%) baru terbatas 

pada penggunakan 

sepeda motor 

dengan ban yang 

tidak gundul, rem 

motor yang 

digunakan baik, 

selalu mematuhi 

rambu lalu lintas, 

kaca spion motor 

yang digunakan 

lengkap, lampu 

motor hidup 

semua, klakson 

motor dapat 

berbunyi. 

Sedangkan pada 

upaya pencegahan 

kecelakaan lalu 

lintas yang lain 

seperti: 

menyalakan lampu 

besar pada siang 

hari, tidak 

menggunakan 

handphone selama 

mengendarai 



motor, tidak 
mengendarai 

sepeda motor bila 

sehabis minum 

obat yang beresiko 

ngantuk, jumlah 

responden yang 

melakukan hal 

tersebut masih 

sedikit. 

Suber jurnal: Dari jurnal yang telah di publikasikan 

  Dari penelitian terdahulu tersebut di atas dapat saya simpulkan bahwa 

pengendara sepeda motor masih kurang dalam hal memperhatikan keselamatan dalam 

mengendarai kendaraan di jalan atau biasa di sebut dengan safety riding seperti 

kelengkapan kendaraan masih kurang di perhatikan, tidak mematuhi rambu-rambu 

lalu-lintas, mengendarahi kendaraaan tidak dalam kondisi baik dll. Selain itu gaya 

pengendara dalam mengendarai sepeda motor yang ugal-ugalan,  suka berkendara 

secara zig-zag, tidak menyalakan lampu sein saat waktu mau belok, tidak 

memperhatikan jarak kendaraan saat berkendara dll, juga dapat mempengaruhi 

keselamatan pengendara itu sendiri. 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan, di katakan sementara karena jawaban yang di berikan baru di 

dasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan  pada fakta-fakta emperis yang di 

peroleh dari pengumpulan data, jadi Hipotesis juga dapat di nyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empitik dengan 

data (Sugiono, 2015). 

Maka untuk memberikan jawaban sementara atas masalah yang dikemukakan 

diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga konsentrasi berkendara berpengaruh secara positif dan 

signifikanterhadap keselamatan pengendara sepeda motor pada ruas Jl. Pantura 

Lasem-Rembang. 



2. Diduga kelengkapan kendaraan berpengaruh secara positif dan 

signifikanterhadap keselamatan pengendara sepeda motor pada ruas Jl. Pantura 

Lasem-Rembang. 

3. Diduga disiplin Lalu-Lintas berpengaruh secara positif dan signifikanterhadap 

keselamatan pengendara sepeda motor pada ruas Jl. Pantura Lasem-Rembang. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Diagram Alur Penelitian  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Landasan Teori 

Metodologi Penelitian 

Pengumpulan Data 

Kelengkapan 

kendaraan 

(X 2) 

Disiplin berlalu 

lintas 

(X 3) 

 

Konsentrasi 

Berkendara 

(X 1) 

 

Keselamatan 

Berkendara 

( Y ) 



 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Alur Penelitian 

2.5  Kerangka Pikir Teoritis 
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Gambar 3.2 Kerangka pikir teoritis 

    Keterangan : 

 = Variabel= Pengukur 

 

Pengolahan dan Analisis Data 

Implikasi Manajerial 

Konsentrasi 

Pengendara 

(X.1) 

Kelengkapan 

Kendaraan  

(X.2) 

Disiplin 

berlalu lintas  

(X.3) 

X.1.1 

X.1.3 

X.1.2 

X.2.3 

X.2.2 

X.2.1 

X.3.3 

X.3.2 

X.3.1 

Keselamatan 

pengendara 

(Y) 

(X.2) 

Y.1 

Y.2 

Y.3 

Kesimpulan dan Saran 



 = Indikator                         = Pengaruh 

H        = Hipotesis 

 

 

Indikator variable dependen (Y) Keselamatan Berkendara : 

Y.1 =  Mengecek kendaraan sebelum berpergian 

 

Y.2 =  Tidak berbocengan lebih dari satu 

 

Y.3 =   Gaya berkendara trampil dan baik 

Indikator variable independen (X1) Konsentrasi Pengendara : 

X 1.1 =  Tidak menggunakan HP (hand phone) saat berkendara 

 

X1.2 =   Pengendara tidak dalam kondisi ngantuk atau mabuk 

 

X 1.3 =  Pengendara tidak berinteraksi dengan pengendara lain 

Indikator variable independen (X2) Kelengkapan Kendaraan (sepeda motor): 

X 2.1 = Kelengkapan kacaspion 

 

X 2.2 = Lampu ( Lampu rem,lampu sein,lampu utama/depan) 

X 2.3 =  Penggunaan Hlem SNI 

Indikator variable independen (X3 ) Disiplin berlalu lintas  : 

X 3.1 =  Tidak menerobos lampu merah 

X 3.2 =   Menyalakan Lampu utama ( lampu depan) di siang hari 

X 3.3 =  Menggunakan lajur kiri  

 

 

 

 

 



 

 

 


