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ABSTRAK 
Kecelakaan lalu lintas merupakan indikator utama tingkat keselamatan jalan raya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan titik rawan kecelakaan (blackspot) pada jaringan jalan Brigjen 
H.Hasan Basri KM. 01 – KM. 11 Kabupaten Tapin. Jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan 
data Polres Tapin pada tahun 2016- 2020 sebesar 195 kejadian. Metode yang di gunakan untuk 
menganalisis titik rawan kecelakaan tertinggi (blackspot) yaitu dengan cara menghitung AEK 
(Angka Ekivalen Kecelakaan) dan di lanjutkan dengan metode UCL (Upper Control Limit), 
metode ini digunakan untuk menentukan titik rawan kecelakaan. Titik rawan kecelakaan “black 
spot” yang terjadi diruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri Km. 01 – Km. 11 Kabupaten Tapin 
dengan metode AEK dan metode UCL berada pada Km. 1, Km.  2, Km.  4, Km. 7 dan Km.  8. 
Rekomendasi penanganan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas paling dominan berupa 
pemasangan fasilitas jalan dan penyuluhan keselamatan berkendara. 
Kata kunci: Daerah Rawan Kecelakaan, Lalu Lintas, Jalan, AEK (Angka Ekivalen 
Kecelakan), UCL(Upper Control Limit) 
 
 

Latar Belakang 
Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu 
kejadian di jalan yang tidak diduga  atau 
tidak berunsur kesengajaan melibatkan 
kendaraan atau dengan tanpa pengguna 
jalan lain yang mengakibatkan korban 
manusia dan atau kerugian harta benda. 
Kecelakaan yang terjadi akibat pengguna 
jalan bukan hanya  karena sifat pengendara 
saja atau kelalaian pemakai jalan itu tetapi 
kesalahan pada pengendara bisa terjadi 
akibat keadaan atau situasi jalan yang 
kurang baik (UU no.22 Tahun 2009). 
Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada 
analisis kecelakaan lalu lintas dengan  studi 
empiris penelitian dilakukan di Jalan 
Brigjen H. Hasan Basri KM. 01 – KM. 11 
Kabupaten Tapin.  Ruas jalan ini sering 
terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga 

dirasa perlu penelitian lebih lanjut untuk 
memberikan informasi tentang kecelakaan 
lalu lintas dengan harapan dapat 
memberikan pemahaman tentang 
kecelakaan lalu lintas secara keseluruhan 
sebagai pemahaman untuk pencegahan dan 
mengurani jumlah kecelakaan lalu lintas. 
 
Berdasarkan pengertian kecelakaan yang 
disampaikan oleh Undang- Undang 
Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 
tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan 
Carter dan Homburger di dalam Dewanti 
(1996) maka kecelakaan dapat ditafsirkan 
sebagai peristiwa yang terjadi secara tak 
terduga dan tidak diharapkan yang 
melibatkan paling sedikit satu kendaraan 
pada suatu ruas jalan yang berakibat 
munculnya korban jiwa (korban luka 
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ringan, luka berat dan meninggal) dan 
kerugian materi (kerugian dari kendaraan 
yang mengalami kecelakaan maupun 
kerusakan pada jalan). Menurut Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomer 43 Tahun 1993 
tentang prasarana dan lalu lintas jalan, 
kecelakaan lalu lintas yaitu tidak disangka 
dan tidak disengaja melibatkan kendaraan 
dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, 
mengakibatkan korban manusia atau 
kerugian harta benda. Berdasarkan Undang-
Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan pada pasal 229, 
karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat 
dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 1. 
Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu 
kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan 
kendaraan dan/atau barang. 2. Kecelakaan 
lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang 
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan 
kendaraandan/atau barang. 3. Kecelakaan 
lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia 
atau luka berat. Daerah rawan kecelakaan 
adalah daerah yang mempunyai angka 
kecelakaan tertinggi. Daerah rawan 
kecelakaan ini dapat diidentifikasi pada 
ruas jalan tertentu (blackspot) maupun pada 
ruas jalan tertentu (blacksite).  
Metode AEK (angka ekivalen kecelakaan) 
metode ini digunakan untuk menganalisis 
titik rawan kecelakaan tertinggi (blackspot) 
yang terjadi di daerah yang akan ditinjau. 
(AEK) angka ekivalen kecelakaan adalah 
angka untuk pembobotan kelas kecelakaan. 
Perhitungan AEK terkait dengan tingkat 
fatalitas kecelakaan lalu lintas dan jumlah 
kejadian kecelakaan yang menyebabkan 
kerugian material. Badan penelitian dan 
pengembangan departemen kimpraswil 
(2004), telah membuat formula matematik 
untuk menghitung nilai (AEK) angka 
ekivalen kecelakaan dengan rumus sebagai 
berikut: 
AEK = 12MD + 3 (LB+LR) + 1K 

dimana : 
MD  = jumlah korban meninggal dunia 
(jiwa) 
LB  = jumlah korban luka berat (orang) 
LR  = jumlah korban luka ringan (orang) 
K  = jumlah kejadian kecelakaan lalu 
lintas dengan kerugian material 
Metode UCL (upper control limit) dalam 
menentukan titik rawan kecelakaan 
dilakukan menggunakan metode statistika 
kendali mutu sebagai control- chart ucl 
(upper control limit) dimana didasarkan 
dengan angka kecelakaan tiap kilometer 
atau segmen jalan yang memiliki nilai 
bobot (AEK) melebihi nilai batas UCL. 
Berdasarkan perhitungan angka kecelakaan 
dari metode angka ekivalen kecelakaan 
maka dapat dilakukan perhitungan dengan 
menggunakan metode stastika kendali mutu 
pada tiap segmen. Dengan rumus sebagai 
berikut: 
UCL = ƛ+[ψ √(ƛ/(m)] + [0,829/m] + [1/2 m] 
dimana  
 ƛ  = rata-rata tingkat kefatalan 
ψ  = tingkat probabilitas 
m  = tingkat kefatalan ruas jalan yang di 

tinjau 
 
Penyusunan Naskah 

Lokasi penelitian dilakukan pada 
Ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri KM. 01 
– KM. 11 Kabupaten Tapin.  



 
Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2022 (SENASTIKA 2022)  
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
22 Oktober 2022 

 62 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

 
Enam langkah dalam menentukan 

suatu lokasi sebagai titik rawan kecelakaan 
lalu lintas (black spot) adalah sebagai 
berikut: 1. Membuat tabulasi data 
kecelakaan per ruas jalan untuk setiap tahun 
kejadian berdasarkan tingkat keparahan 
korban kecelakaan yaitu meninggal dunia, 
luka berat, luka ringan dan kerugian 
material. 2. Menghitung nilai total angka 
ekivalen kecelakaan untuk setiap ruas jalan 
atau nilai kecelakaan di setiap segmen. 3. 
Menghitung nilai rata-rata angka 
kecelakaan lalu lintas (λ). 4. Menghitung 
nilai Upper Control Limit (UCL) untuk 
setiap ruas jalan dengan nilai faktor 
probabilitas (Ψ) sebesar 2,576. 5. Membuat 
grafik Upper Control Limit (UCL) Grafik 
UCL merupakan grafik kombinasi antara 
grafik yang menunjukkan tingkat 
kecelakaan di setiap segmen (m) dan nilai 
UCL. Nilai UCL yang diperoleh 
selanjutnya diplot dalam grafik dan menjadi 
garis batas dalam identifikasi lokasi rawan 
kecelakaan lalu lintas (black spot). 6. 
Penentuan lokasi black spot Dari grafik 
UCL yang telah dibuat, selanjutnya dapat 
ditentukan lokasi rawan kecelakaan lalu 
lintas. Suatu segmen diidentifikasi sebagai 

lokasi black spot apabila tingkat kecelakaan 
di segmen tersebut bersinggungan/melewati 
garis UCL. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten 
Tapin pada tahun 2016 sampai dengan 2020 
mengalami peningkatan dan penurunan 
yang cukup drastis. Peningkatan tersebut 
disebabkan oleh jumlah kepemilikan 
kendaraan yang terus meningkat dan tidak 
diiringi dengan perkembangan jalan dan 
fasilitas-fasilitas yang mendukung 
pengguna jalan dalam berkendara dijalan 
raya. Selain faktor tersebut, tingkat 
kedisiplinan para pengguna jalan yang 
rendah menjadi salah satu penyebab masih 
tingginya peristiwa kecelakaan yang terjadi 
di Kabupaten Tapin. Jumlah peristiwa 
kecelakaan lalulintas di Kabupaten Tapin 
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
Tabel 1. Jumlah Peristiwa Kecelakaan Lalu 
Lintas 

 
Sumber: Satlantas Polres Tapin, 2021 
Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang 
memekan banyak korban. Ada yang 
mengalami luka ringan, luka berat bahkan 
sampai meninggal dunia. Dari data korban 
kecelakaan lalulintas di Kabupaten Tapin 
dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 
menunjukkan bahwa korban meninggal 
dunia mengalami peningkatandan 
penurunan seperti yang ditunjukkan dalam 
tabel 2 berikut. 
 
Tabel 2. Jumlah Korban Manusia 
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Sumber: Satlantas Polres Tapin, 2021 
Jalan yang dianalisis dan dibahas pada 
penelitian ini adalah Jalan Brigjen H.Hasan 
Basri Kabupaten Tapin Km 01- Km 11. 
Membentang sepanjang 11 Kilometer pada 
Jalan Brigjen H.Hasan Basri dengan titik 
awal Kecamatan Tapin Utara Km 01 dan 
titik akhir yaitu berada di jembatan 
perbatasan Kabupaten Tapin dengan 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian 
di bagi menjadi 11 segmen untuk 
mempermudah perhitungan. Angka 
Ekivalen Kecelakaan dihitung dengan 
rumus menjumlahkan kejadian kecelakaan 
dalam satu kilometer atau satu segmen 
panjang jalan kemudian dikalikan dengan 
nilai bobot sesuai tingkat keparahannya. 
Perhitungan Segmen 1  
Diketahui : 
Korban Meninggal Dunia (MD) : 3 Korban 
Luka Berat (LB) : 2 Korban 
Luka Ringan (LR) : 9 
Kerugian Materi : 4.750.000 
Penyelesaian :  
AEK = 12MD + 3 (LB+LR) + 1K 
AEK = (12 x 3) + 3 (2+ 9) + 1 
         = 70 
 Jadi, nilai AEK pada ruas jalan Segmen 1 
sebesar 70. Untuk perhitungan selanjutnya 
dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 
 
Tabel 3. Hasil Perhitungan Metode AEK 

 
Sumber : Hasil Perhitungan Sendiri 
 
Dalam menentukan titik rawan kecelakaan 
dilakukan menggunakan metode statistika 
kendali mutu sebagai control- chart UCL 
(Upper Control Limit) dimana didasarkan 
dengan angka kecelakaan tiap kilometer 
atau segmen jalan yang memiliki nilai 
bobot (AEK) melebihi nilai batas UCL 
sebagai contoh Perhitungan Segmen 1 
Diketahui : 
Nilai AEK Segmen 1 : 70 
Total Nilai AEK : 557 
Penyelesaian : Dari jumlah total Angka 
Ekivalen Kecelakaan 557 dalam 11 segmen 
pengamatan, maka nilai rata-rata (ƛ) 
sebagai berikut : 
ƛ=557/11 =50,64 
l (Rata-rata Tingkat Kefatalan) = 50,64 
y  (Tingkat Probabilitas 99%)= 2,576 
m (Tingkat Kefatalan Ruas Jalan yang di 
Tinjau )= 70 
UCL = ƛ+[Ψ √(ƛ/(m)] + [0,829/m] + [1/2 
m]         
=50,64+[2,576√(([50,64/70)]+[0,829/70]+ 
[1/(2×70)) = 52,85 
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Jadi, nilai UCL pada Segmen 1 sebesar 
52,85. Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada tabel berikut. 
 
Tabel 4. Hasil Perhitungan Metode UCL 

 
Sumber : Hasil Perhitungan Sendiri 
 
Berdasarkan Hasil perhitungan 
menggunakan kedua metode tersebut di 
dapatkan perbandingan hasil dari setiap 
metode seperti yang di tampilkan dalam 
gambar berikut. 
 

 
Gambar 2. Grafik Hasil AEK dan UCL  
 
KESIMPULAN 
Hasil dari analisis yang dilakukan terhadap 
kecelakaan lalu lintas di sepanjang ruas 
jalan Jalan Brigjen H. Hasan Basri KM. 01 
– KM. 11 Kabupaten Tapin diperoleh 
sebagai berikut: 

1. Titik rawan kecelakaan “Blackspot” 
yang terjadi diruas Jalan Brigjen H. 
Hasan Basri KM. 01 – KM. 11 
Kabupaten Tapin dengan metode AEK 
dan metode UCL berada pada Km. 1, 
Km.  2, Km.  4, Km. 7 dan Km.  8. 

2. Faktor-faktor Penyebab kecelakaan  di 
ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri KM. 
01 – KM. 11 Kabupaten Tapin dari data 
kepolisian  dikarenakan kelalaian 
penggemudi kendaraan yang tidak 
fokus, mengantuk, melawan arah, 
mendahului mobil, berbelok mendadak 
pada saat berbelok tidak 
memperhatikan arus lalu lintas, dan 
menyeberang jalan tidak memperhatian 
arus lalu lintas sekitar.  
 

SARAN 
1. Perlunya perawatan dan pemeliharaan 

jalan yang baik pada perkerasan jalan 
sehingga meminimalisir permukaaan 
jalan yang berlubang atau bergelembung 

2. Pemasangan fasilitas jalan dan 
penyuluhan keselamatan berkendara. 

3. Ditambahkannya penerangan jalan yang 
cukup untuk memberikan pencahayaan 
di malam hari. 
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