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ABSTRAK 

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat 
ini. Menurut data Korps Lalu Lintas Kepolisian RI pada tahun 2016 mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat 
kecelakaan adalah 23.683 jiwa, artinya dalam 1 jam terdapat 2-3 orang meninggal dunia  atau setiap harinya sekitar 
65 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Tingkat fatalitas dari suatu kecelakaan dapat diukur dari akibat 
kecelakan tersebut. Semakin banyak korban meninggal dunia maka semakin tinggi pula fatalitas kecelakaan lalu 
lintas tersebut. Kecelakaan lalu lintas terjadi akibat berbagi faktor salah satunya yakni faktor geometrik jalan. Faktor 
geometrik jalan merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dimana ketidaksesuaian disain 
geometrik pada jalan raya akan menyebabkan tingkat kejadian kecelakaan akan semakin tinggi. 

Dari penelitian ini, didapatkan jenis tikungan pada masing-masing lokasi peneliatian yakni, di Jalan Raya 
Lembar merupakan jenis tikungan dengan tipe Spiral-Sircle-Spiral (SCS), pada lokasi penelitian di Jalan TGH 
Ibrahim Khalidi Kediri merupakan jenis tikungan yang sama yakni tipe tipe Spiral-Sircle-Spiral (SCS).Pada lokasi 
penelitian terakhir Jalan Raya Mataram Labuan Lombok Presak Narmada merupakan jenis tikungan dengan tipe 
Full Circle (F-C). 

Hasil analisa regresi yang dilakukan menggunakan bantuan program SPSS.16 menunjukkan pada 
hubungan jumlah kecelakaan terhadap faktor geometrik tikungan didapatkan angka determinasi r2 tertinggi sebesar 
0.943 pada persamaan Y1 = 29.5-3.3X1-5.1X3, dimana X1 merupakan Panjang Ls dan X3 merupakan nilai elevasi 
yang ada dilapangan. Dari hasil diatas, panjang Ls dan nilai elevasi dilapangan memiliki pengaruh yang kuat 
terhadap jumlah kecelakaan. Jumlah kecelakaan akan berbanding terballik terhadap panjang Ls, semakin kecil nilai 
panjang Ls maka jumlah kejadian kecelakaan akan semakin tinggi.  
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A. Pendahuluan  
1. Latar Belakang 

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah 
satu masalah serius yang dihadapi oleh Bangsa 
Indonesia saat ini. Menurut data Korps Lalu Lintas 
Kepolisian RI pada tahun 2016 mencatat jumlah 
korban meninggal dunia akibat kecelakaan adalah 
23.683 jiwa, artinya dalam 1 jam terdapat 2-3 
orang meninggal dunia  atau setiap harinya sekitar 
65 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. 
Selain menyebabkan meninggal dunia, 
kecelakaan lalu lintas juga menyebabkan kerugian 
material dan kerusakan terhadap kendaraan yang 
terlibat. Tingkat fatalitas dari suatu kecelakaan 
dapat diukur dari akibat kecelakan tersebut. 
Semakin banyak korban meninggal dunia maka 
semakin tinggi pula fatalitas kecelakaan lalu lintas 
tersebut. Adapun Menurut data POLRES Lombok 
Barat tahun 2015, tercatat 272 kejadian 
kecelakaan dengan korban meninggal dunia 
sebanyak 107 jiwa.  

Kecelakaan lalu lintas terjadi akibat 
berbagi faktor salah satunya yakni faktor 
geometrik jalan. Faktor geometrik jalan 
merupakan salah satu faktor penyebab 
kecelakaan lalu lintas dimana ketidaksesuaian 
disain geometrik pada jalan raya akan 
menyebabkan tingkat kejadian kecelakaan akan 
semakin tinggi. Daerah tikungan merupakan salah 
satu daerah rawan kecelakaan, hal ini terjadi 
karena adanya ketidak sesuaian disain tikungan 
dengan standar perencanaan yang berlaku, hal ini 
diperburuk dengan perilaku berkendara dengan 
kecepatan tinggi didaerah tikungan. Perencanaan 
disain tikungan telah ditetapkan oleh instansi 
terkait Standar Perencanan Geometrik Jalan 
Antar Kota. Nilai-nilai kompenen tikungan yang 
penting seperti, jari-jari minimum (Rmin), panjang 
lenkung peralihan (ls), superelevasi (e), dan lain 
sebagainya yang dapat diperoleh dari hasil 
perhitungan maupun pembacaan tabel. 

Penggunaan-pengunaan kompenen 
diatas didasarkan atas kecepatan rencana yang 
menjadi acuan dalam perancanaan geometrik 
tikungan yang aman dan nyaman. Dengan kata 
lain, apabila nilai-nilai kompenen tersebut tidak 
memenui syarat maka tingkat kenyamanan dan 
keamana dari pengguna jalan akan berkurang 
sehingga berdampak terhadap kecelakaan lalu 
lintas. 

 Melihat permasalahan diatas, maka 
perlu dilakukan studi tentang Analisis hubungan 
tingkat kejadian kecelakaan terhadap parameter 
geometrik tikungan. Dimana tikungan yang 

diambil sebagi studi adalah tikungan yang 
berlokasi di daerah Lombok Barat.  
2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, 
maka permasalahn yang timbul dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 

a. Bagaiman kondisi geometrik dari 
tikungan yang diteliti ? 

b. Bagaimana karakteristik kecepatan 
serta volume lalulintas pada tikungan 
yang diteliti. 

c. Bagaimana hubungan kecepatan di 
lapangan terhadap tingkat kejadian  
kecelakaan dan jumlah meninggal dunia 
pada lokasi penelitian. 

d. Bagaimana hubungan volume terhadap 
tingkat kejdian kecelakaan dan jumlah 
meninggal dunia pada tikungan yang 
diteliti ? 

e. Bagaimana hubungan antar tingkat 
kejadian kecelakaan dan jumlah 
meningal dunia terhadap kompenen 
disain geometrik pada tikungan yang 
diteliti ? 

3. Tujuan Penelitian  
a. Menginventarisasi disain geometrik 

pada tikungan yang diteliti.  
b. Untuk mengetahuai karakteristik 

kecepatan dan volume lalu lintas pada 
lokasi peneliatian. 

c. Untuk mengetahui hubungan 
kecepatan operasi kendaraan dengan 
tingkat kejadian kecelakaan dan jumlah 
meninggal dunia pada tikungan yang 
diteliti. 

d. Untuk mengetahui hubungan volume 
lalulintas dengan tingkat kejadian 
kecelakaan dan jumlah meninggal 
dunia pada tikungan yang diteliti. 

e. Mengetahui hubungan tingkat kejadian 
kecelakaan dan jumlah meninggal 
dunia terhadap kompenen disain 
geometrik tikungan yang diteliti.  

4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahuai hubungan antara 
jumlah kecelakaam dan jumlah meninggal dunia 
yang terjadi pada tikungan yang diteliti terhadap 
kondisi geometrik tikungan. Selain itu penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
pihak-pihak terkait tentang kondisi geometrik 
tikungan yang diteliti agar menjadi pertimbangan 
serta rekomendasi pemecahan masalah untuk 
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meminimalisir jumlah kecelakaan lalu lintas pada 
tikungan yang diteliti.  

5. Batasan Masalah 
a. Penelitian hanya dilakukan pada 

geometrik tikungan. 
b. Tidak memperhitungkan perkerasan 

pada geometrik jalan. 
c. Data kecelakaan yang bersumber dari 

POLRES Lombok Barat dianggap 
sahih. 

d. Data volume lalulintas menggunakan 
data dari Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang  NTB. 

e. Pengukuran dilakukan dengan alat 
Theodolith atau Total Station (TS). 

f. Tidak memperhitungkan kerusakan 
kecil sebagai penyebab tingkat kejadian 
kecelakaan 

B. Tinjauan Pustaka 
1. Umum  

Menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah 
suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan 
tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan 
atau tanpa pengguna jalan lain yang 
mengakibatkan korban manusia dan atau 
kerugian harta benda. Korban kecelakaan yang 
dimaksud adalah korban mati, korban luka berat 
dan korban luka ringan. Pinem (2008), dalam 
penelitiannya yang menganalisa tingkat 
keselamatan lalu lintas pada persimpangan 
dengan metode Traffic Conflict Technique (TCT) 
menyebutkan bahwa banyaknya konflik yang 
terjadi disebabkan oleh tidak waspadanya 
pengemudi kendaraan. Muspiana (2009) dalam 
penelitiannya yakni evaluasi Kecelakaan Lalu 
lintas yang terjadi pada tikungan di jalan raya 
Lembar mendapatkan hasil bahwa sepeda motor 
merupakan jumlah terbanyak yang terlibat dalam 
kecelakaan pada tikungan yang diteliti, tipe 
tabrakan depan merupakan tipe tabrakan yang 
sering terjadi pada lokasi penelitian dan selalu 
menelan korban jiwa meninggal dunia pada usia 
19-55 tahun. 

2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas 

Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian lalu 
lintas di wilayah Perkotaan, Direktorat Bina Sistem  
Lalu Lintas dan Angkutan Kota Direktorat Jendral 
Perhubungan Darat, menyatakan bahwa faktor 
penyebab kecelakaan biasanya diklasifikasikan 
identik dengan unsur-unsur system transportasi, 
yaitu pengguna jalan (pengemudi dan pejalan 

kaki), kendaraan, jalan dan lingkungan, atau 
kombinasi dari dua unsur atau lebih. Oder dan 
Spicer, (1976) , menyatakan bahwa kecelakaan 
lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi - situasi 
konflik dengan melibatkan pengemudi dengan 
lingkungan ( barangkali kendaraan ) dengan peran 
penting pengemudi untuk melakukan tindakan 
mengelak / menghindar sesuatu. Jadi 
melaksanakan tindakan menghindar dari 
rintangan, mungkin atau tidak mungkin 
menyebabkan apa yang disebut dengan tabrakan 
(kecelakaan) 
 Dari faktor – faktor diatas, dapat 
dikelompokkan penyebab kecelakaan menjadi 4 
faktor yang terdiri dari : 

a. Faktor manusia 
b. Faktor Kendaraan 
c. Faktor Jalan 
d. Faktor lingkungan 

3. Daerah Rawan Kecelakaan 

Daerah rawan kecelakaan adalah suatu daerah 
dimana angka kecelakaan tinggi dengan kejadian 
kecelakaan berulang dalam suatu ruang dan 
rentang waktu yang relatif sama yang diakibatkan 
oleh suatu penyebab tertentu. Teknik 
pemeringkatan lokasi kecelakaan dapat dilakukan 
dengan pendekatan tingkat kecelakaan dan 
statistik kendali mutu (quality control statistic), 
atau pembobotan berdasarkan nilai kecelakaan. 
(Pedoman Penanganan Lokasi Rawan 
Kecelakaan Lalu Lintas, 2004). Suatu lokasi 
dinyatakan sebagai lokasi rawan kecelakaan lalu 
lintas apabila : 

a. memiliki angka kecelakaan yang tinggi; 
b.  lokasi kejadian kecelakaan relatif 

menumpuk; 
c. lokasi kecelakaan berupa 

persimpangan atau segmen ruas jalan 
sepanjang 100 - 300 muntuk jalan 
perkotaan, ruas jalan sepanjang 1 km 
untuk jalan antar kota; 

d.  kecelakaan terjadi dalam ruang dan 
rentang waktu yang relatif sama; dan 

e. memiliki penyebab kecelakaan dengan 
faktor yang spesifik. 

4. Perencanaan Alinyemen Hirizontal 

Alinyemen horizontal adalah proyeksi sumbu jalan 
pada bidang horizontal. Dikenal juga dengan 
“situasi jalan” atau “trase jalan”. Alinyemen 
horizontal terdiri dari garis-garis lurus yang 
dihubungkan dengan garis-garis lengkung. Ada 
tiga tipe alinyemen horizontal yaitu : busur 
lengkung saja (Full Circle), busur lingkaran 
ditambah busur peralihan (Spiral-Circle-Spiral) 
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dan busur peralihan saja (Spiral-Spiral). 
(Sukirman, 1999) 
Dalam perencanaan alinyemen horizontal, yang 
pertama kali ditentukan adalah jari-jari lengkung. 
Jari-jari lengkuang harus diambil sama atau lebih 
besar dari  jari-jari minimum (Rmin), yang dapat 
dicarik dengan rumus: 

Rmin =
V2

127 (emax .f)
    

   
   
atau 

Dmaks =
181913.53 (emaks+fmaks)

v2         

      
Dengan : 
Rmin  : Jari-jari tikungan minimum (m), 
V : Kecepatan rencana (km/jam), 
emax : Superelevasi maksimum (%), 
f : Koefisien gesek  (untuk perkerasan 
aspal f=0,14-0,24). 

Selain dengan rumus diatas, Rmin juga 
dapat dicari dengan tabel 2.1, dengan 
diketahuinya jari-jari busur maka dapat 
direncanakan bususr lingkarannya. Disamping 
busur lingkarannya juga dapat direncanakan 
lengkung peralihannya. Lengkung peralihan 
adalah lengkung yang disisipkan diantara bagian 
lurus jalan dan bagian lengkung jalan berjari-jari 
tetap R, berfungsi mengantisipasi perubahan 
alinyeman jalan dari bentuk lurus sampai bagian 
lengkung jalan berjari-jari tetap sehingga gaya 
sentrifugal yang bekerja pada kendaraan saat 
berjalan di tikungan berubah secara berangsur-
angsur, baik ketika kendaraan mendekati tikungan 
maupun meninggalkan tikungan. Adapun panjang 
lengkung peralihan ditetapkan atas pertimbangan 
bahwa : 

a. Lama waktu perjalnan di lengkung 
peralihan perlu dibatasi untuk 
menghindari kesan perubahan 
alinyemen yang mendadak, ditetapkan 
3 detik (pada kecepatan VR) ; 

b. Gaya sentrifugal yang bekerja pada 
kendaraan dapat diantisipasi 
berangsur-angsur pada lengkung 
peralihan dengan aman ; dan  

c. Tingkat perubahan kelandaian 
melintang jalan (re) dari bentuk 
kelandaian normal kekelandaian 
superelevasi penuh tidak boleh 
melampui remax yang ditetapkan sebagai 
berikut : 

untuk V ≤ 70 km/jam, remax = 
0.035 m/m/detik 

untuk V ≥ 80 km/jam, remax = 
0.025 m/m/detik (Sumber : 
Bina Marga 1997) 

 adapun keuntungan menggunakan 
lengkung peralihan pada alinyemen horizontal 
adalah : 

a. Pengemudi dapat dengan mudah 
mengikuti lajur yang telah disediakan 
untuknya, tanpa melintasi lajur lain yang 
berdampingan. 

b. Memungkinkan mengadakan 
perubahan dari lereng jalan normal ke 
kemiringan sebesar superelevasi 
secara berangsur-angsur sesuai 
dengan gaya sentrifugal yang timbul 

c. Memungkinkan mengadakan peralihan 
pelebaran perkerasan yang diperlukan 
dari jalan lurus ke kebutuhan lebar 
perkerasan pada tikungan-tikungan 
yang tajam. 

d. Menambah keamanan dan 
kenyamanan bagi pengemudi, karena 
sedikit kemungkinan pengemudi keluar 
dari jalur. 
 

e. Menambah keindahan bentuk dari jalan 
tersebut, menghindari kesan patahnya 
jalan pada batasan bagian lurus dan 
lengkung busur lingkaran. 
5. Bentuk-Bentuk Tikungan 

Adapun bentuk-bentuk lengkung horizontal antara 
lain sebagai berikut :  

1. Lengkung Busur Lingkaran Sederhana 
(Full Circle) 

Digunakan untuk lengkung dengan 
radius yang besar dimana superelevasi yang yang 
dibutuhkan ≤ 3 %. Walaupun disebut lingkaan 
sederhana atau lingkaran penuh namun dalam 
perencanaanya harus ada lengkung peralihannya 
sebagai lengkung peralihan (Ls’). Ditempatkan 3/4 
bagian didaerah tangent untuk metode Bina 
Marga. 
Adapun rumus-rumus berdasarkan Bina Marga 
antara lain : 

Tc = RCtg
1

2
β    

      

Ec = TCtg
1

4
β    

      

Lc = 0,01745βRC , β dalam derajat  
     
Lc = βRC , β dalam radial   
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2. Lengkung Lingkaran Dengan Lengkung 
Peralihan (Spiral-Circle-Spiral) 
Secara umum lengkung spiral.circle-

spiral digunakan jika nilai superelevasi e ≥ 3% dan 
panjang Lc > 20 meter. Lengkung TS-SC 
merupakan lengkung peralihan yang 
menghubungkan bagian lurus dengan radius tak 
berhingga diawal spiral (kiri TS) dan bagian 
berbentuk lingkaran dengan radius Rc diakhir 
spiral (kanan SC). 
Digunakan untuk lengkung dengan radius yang 
sangat kecil atau tikungan tajam sehingga titik SC 
berimpit dengan CS. Panjang busur lingkaran Lc 
= 0, dan θs =1/2β.  

6. Superelevasi 

Superelevasi adalah suatu kemiringan 
melintang ditikungan yang berfungsi 
mengimbangi gaya sentrifugal yang diterima 
kendaraan saat melintasi tikungan parda 
kecepatan rencana. Diagram Superelevasi 
menggambarkan pencapaian superelevasi dari 
lereng normal ke superelevasi penuh, sehingga 
dengan mempergunakan diagram superelevasi 
dapat ditentukan bentuk penampang melintang 
pada setiap titik disuatu lengkung horizontal yang 
direncanakan. Diagram superelevasi digambar 
berdasarkan elevasi sumbu jalan sebagai garis 
nol. Elevasi tepi perkerasan diberi tanda positif 
atau negative ditinjau dari ketinggian sumbu jalan. 
Tanda positif untuk elevasi tepi perkerasan yang 
lebih tinggi dari sumbu jalan dan tanda negative 
untuk elevasi tepi perkerasan yang terletak lebih 
rendah dari sumbu jalan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
C. Metode Penelitian 
1.  Tahap Penelitian 

Gamabar bagan alir penelitian 
 

 
 
 
 
2. Data Primer 

Data primer merupakan data yang 
diperoleh langsung dari lapangan dengan cara 
survey pendahuluan yang mencari lebar bahu dan 
lebar lajur ketiga tikungan yang diteliti, volume 
lalulintas, serta kecepatan kendaraan yang 
melewati tikungan tersebut. Survey kecepatan 
kendaraan dilakukan dengan menandai dengan 
lakban pada masuknya roda depan yang 
merupakan awal perhitungan kecepatan dengan 
diakhiri pada lakban kedua yang menandai 
kendaraan keluar dari tikungan. Selain data 
diatas, data primer yang juga didapat dilapangan 
yakni hasil pengukuran parameter-parameter dari 
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geometrik tikungan, dimana teknik dan cara 
mendapatkan data ini dengan menggunakan alat 
Theodolith atau Total Station. 

 
 

3. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang 
bersumber dari instansi pemerintah yang terkait 
dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis data 
sekunder yang diperlukan yakni : Data kecelakaan 
lalu lintas pada ketiga tikungan dalam kurun waktu 
5 tahun terakhir yang bersumber dari POLRES 
Lombok Barat dan POLRES Mataram. 
Tebel Jumlah Kecelakaan 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sumber : POLRES Lombok Barat dan Mataram 

 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Survey  

Dari hasil pengukuran langsung dilapangan dan 
analisa data yang dilakukan, didapatkan jenis, 
bentuk serta nilai faktor-faktor geometrik tikungan  
pada setiap lokasi penelitian yakni dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini. 
Tabel Nilai Faktor Geometrik Tikungan pada 

Setiap Lokasi Penelitian 
Sumber : Pengukuran di lapangan dan analisa 
data 

Dari hasil analisa kecepatan yang 
dilakukan, kecepatan kendaraan pada segmen 
jalan julus merupakan kecepatan normal yang 
dilakukan oleh pengemudi. Sedangkan pada saat 

memasuki daerah tikungan terjadi penurunan 
kecepatan yang dilakukan oleh pengemudi. 
Adapun kecepatan tertinggi yang terjadi pada 
setiap daerah tikungan terjadi pada waktu pagi 
hari sebesar 39.54 Km/jam untuk tikungan Bawak 
Bunut, 41.37 Km/jam untuk tikungan Merembu 
dan 41.48 untuk daerah tikungan Peresak. Hasil 
analisa kecepatan rata-rata pada tiap tikungan 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel  Kecepatan Rata-rata pada Setiap Lokasi 
Penelitian 

No Nama Lokasi 
Kecepatan Rata-rata 

1 Bawak Bunut 39.2962 

3 Merembu 40.6722 

3 Presak 40.1803 

Sumber : Analisa data  
   
2. Analisa Korelasi dan Analisa Regresi  

Hasil analisa korelasi yang dilakukan 
menggunakan bantuan program Ms.Exel 
didapatkan bahwa pada analisis hubungan jumlah 
kejadian kecelakaan terhadap volume lalu lintas 
dan kecepatan didapatakan angka korelasi yang 
paling tinggi yakni pada hubungan jumlah kejadian 
kecelakaan terhadap kecepatan dengan nilai 
angka korelasi sebesar 0.824. Sedangkan angka 
korelasi tertinggi yang didapatkan dari hubungan 
jumlah kecelakaan trhadap faktor geometrik 
tikungan yakni nilai E sebesar 0.683. Dari hasil 
diatas menjelaskan bahwa semakin tinggi 
kecepatan maka akan semakin tinggi pula jumlah 
kejadian kecelakaan. Sama halnya dengan nilai 
elevasi maksimum, semakin besar nilai elevasi 
maksimum maka akan semakin tinggi pula angka 
kecelakan yang akan terjadi. 

Hasil analisa regresi yang dilakukan 
menggunakan bantuan program SPSS.16 
menunjukkan pada hubungan jumlah kecelakaan 
terhadap faktor geometrik tikungan didapatkan 
angka determinasi r2 tertinggi sebesar 0.943 pada 
persamaan Y1 = 29.5-3.3X1-5.1X3, dimana X1 

merupakan Panjang Ls dan X3 merupakan nilai 
elevasi yang ada dilapangan. Dari hasil diatas, 
panjang Ls dan nilai elevasi dilapangan memiliki 
pengaruh yang kuat terhadap jumlah kecelakaan. 
Jumlah kecelakaan akan berbanding terballik 
terhadap panjang Ls, semakin kecil nilai panjang 
Ls maka jumlah kejadian kecelakaan akan 
semakin tinggi. 

Pada analisis hubungan jumlah meninngal 
dunia terhadap faktor geometrik tikungan 
didapatkan angka determinasi r2 tertinggi tertinggi 
sebesar 0.986 pada persamaan Y2 = 25.56-2.96 

No Lokasi 
Jenis 

Tikungan 

Nilai Faktor Geometrik 
Tikungan  

Ls 
(m) 

LC 
(m) 

E 
R 

(m) 

1 
Bawak 
Bunut 

Spiral-
Circle-
Spiral 

70 25 9.11 56.5 

2 Merembu 
Spiral-
Circle-
Spiral 

70 30 9.20 50 

3 Presak 
Full 
Circle 

120 0 3.47 85.5 
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X2, dimana X2 merupakan panjang Lc. Dari hasil 
tersebut, nilai panjang Lc memiliki pengaruh yang 
kuat terhadap jumlah meninggal. Semakin kecil 
panjang Lc makan jumlah meninggal dunia pada 
suatu lokasi tikungan akan semakin tinggi. 
E. Penutup  
1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa data data yang telah 
dilakukan dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Jenis tikungan pada lokasi penelitian di 

Jalan Raya Lembar (Tikungan Bawak 
Bunut) merupakan jenis tikungan dengan 
tipe Spiral-Sircle-Spiral (SCS). Sama halnya 
seperti tipe diatas, pada lokasi penelitian di 
Jalan TGH Ibrahim Khalidi Kediri (Tikungan 
Merembu) merupakan jenis tikungan tipe 
Spiral-Sircle-Spiral (SCS) sedangkan pada 
lokasi penelitian terakhir yakni Jalan Raya 
Mataram Labuan Lombok Narmada 
(Tikungan Peresak) merupakan jenis 
tikungan dengan tipe Spiral-Spiral (S-S). 

2. Dari data hasil survey dan analisa yang 
dilakukan , Karakteristik kecepatan pada 
lokasi penelitian terlihat pengemudi 
menurunkan kecepatan secara berangsur-
angsur pada daerah 50 meter pertama 
(jalan lurus), daerah 50 meter ke dua (pada 
saat memasuki tikungan) dan daerah 
lengkung dengan nilai kecepatan secara 
berurutan sebesar 39.7 Km/jam, 37.1 
Km/jam, dan 35.6 Km/jam (sumber data : 
hasil analisa kecepatan Tikungan Bawak 
Bunut). 

3. Hasil analisa korelasi yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa nilai panjang LC dan 
kecepatan memiliki pengaruh kuat terhadap 
faktor jumlah kejadian kecelakaan dan 
jumlah meninggal dunia disetiap lokasi 
penelitian.  

4. Hasil analisis regresi yang didapatkan 
bahwa, hubungan panjang LS, LC dan nilai 
E terhadap jumlah kejadian kecelakaan 
mililiki pengaruh yang kuat. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai regresi (r2) sebesar 
0.852 (Tabel 4.14). Sedangkan hasil analisis 
regresi pada jumlah meninggal dunia 
didapatkan nilai regresi tertinggi yakni 
hubungan antara jumlah meninggal dunia 
terhadap kecepatan dengan nilai regresi (r2) 
sebesar 0.986.    

2. Saran 

1. Untuk mendapatkan hasil ukur yang 
akurat dilapangan hendaknya lebih 
memperhatikan posisi berdirinya alat 

ukur  dan setiap titik pengambilan data 
yang dilakukan. 

2. Perhitungan kecepatan pada daerah 
tikungan sebaiknya dilakukan secara 
lebih detail untuk menghindari adanya 
kekeliruan terhadap kendaraan yang 
dijadikan sampel. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan 
memeperbanyak variabel bebas guna 
mengetahui sejauh mana hubungan 
yang paling kuat terhadap jumlah 
kejadian kecelakaan dan jumlah 
meninggal dunia. 
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