
INTISARI 

Kecelakaan lalu-lintas merupakan indikator utama tingkat keselamatan jalan raya. Di negara 
maju perhatian dan upaya terhadap permasalahan ini terus dikembangkan demi meminimalkan 
kuantitas dan kualitas kecelakaan. Namun di negara berkembang seperti Indonesia angka kecelakaan 
lalu-lintas dimaklumi masih sangat tinggi, sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih serius lagi, 
baik yang bersifat preventif maupun represif. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari pola huhungan antara tingkat keselamatan lalu-
lintas jalan raya yang diwakili oleh angka kecelakaan dan kondisi lalulintas yang diwakili oleh v/c 
rasio, sehingga dapat diprediksi lebih awal tentang kemungkinan terjadinya kecelakaan pada 
berbagai kondisi v/c rasio. Angka kecelakaan (accident rate) merupakan jumlah kecelakaan yang 
terjadi pada suatu ruas atau seksi jalan selama periode tertentu yang ditinjau berdasarkan panjang 
jalan dan volume lalulintas yang melewati ruas tersebut tiap 1 juta kendaraan km. Sedangkan v/c 
rasio yang merupakan derajat kejenuhan lalu-lintas adalah perbandingan antara volume lalu-lintas 
(smp) dibagi dengan kapasitas jalan. Studi kasus dilakukan di jalan tol Semarang (2007-2010) untuk 
jalan sepanjang 24,60 Km yang dibagi menjadi 8 ruas. 

Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan fungsi hubungan tersebut dengan nilai R2 
(koefisien determinasi) yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan variansi v/c rasio terhadap 
perubahan variansi angka kecelakaan. Analisis dilakukan pada agregat tahun dan pada agregat jam. 
Pada agregat tahun angka kecelakaan dan v/c rasio dihitung berdasarkan periode tahunan pada tiap 
ruas, sedangkan analisis pada agregat jam angka kecelakaan dan v/c rasio disimulasikan pada saat 
jam kejadian kecelakaan. 

Hasil analisis dengan agregat tahun pada Tahun 2007-2009 (jalan 2 lajur) menunjukkan bahwa 
hubungan antara angka kecelakaan dan v/c adalah fungsi polynomial positif (+) dengan titik balik 
maksimum pada v/c antara 0,4 sampai 0,5. Persamaannya Y = 11,SSSX2 - 10,312X + 2,3351 
(R2=0,7731) sedangkan pada Tahun 2010 (jalan 4 lajur) menunjukkan fungsi polynomial positif (+) 
dengan titik balik maksimum pada v/c antara 0,15 sampai 0,20. Persamaannya Y = 32,073 XZ - 
10,995X + 1,0331 (1t2= O,6709). 

Untuk tipe kecelakaan tunggal Tahun 2007-2009 dan kecelakaan multi (Tahun 2007-2009 dan 
Tahun 2010) mempunyai pola hubungan polynomial positif (+), sedangkan pada tipe kecelakaan 
tunggal Tahun 2010 memiliki hubungan polynomial negatif (-), artinya peningkatan v/c rasio justru 
berpengaruh terhadap menurunnya angka kecelakaan. 

Tingkat keparahan kecelakaan tertinggi pada jalan 2 lajur dengan nilai 166 dan pada jalan 4 
lajur dengan nilai 38,5 pada ruas 4 yaitu ruas Srondol - Jatingaleh, dimana ruas jalan ini merupakan 
daerah perbukitan dengan kondisi jalan yang menurun dan lurus. 

Hasil analisis pada agregat jam hubungan v/c rasio dengan angka kecelakaan pada agregat jam 
Tahun 2007-2009 (jalan 2 lajur) menunjukkan bahwa angka kecelakaan rendah pada v/c rasio rendah 
kemudian meningkat seiring dengan meningkatnya v/c rasio dan menurun pada v/c rasio yang terus 
meningkat sedangkan pada Tahun 2010 (jalan 4 lajur) menunjukkan angka kecelakaan tinggi pada 
v/c rasio rendah dan menurun pada peningkatan v/c rasio. 

Kesimpulannya adalah terdapat pola hubungan antara v/c rasio dengan angka kecelakaan di 
jalan tol Semarang, sehingga dapat dijadikan bahan masukan maupun pertimbangan dalam 
perencanaan dan pengaturan lalu lintas untuk mengurangi terjadinya kecelakaan. 
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