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ABSTRAK 

  

Banyaknya masalah transportasi dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas pada 
beberapa ruas jalan di Kota Gorontalo, yang memerlukan kajian akan penyebab 
permasaalahan permasaalahan transportasi yang ada sehingga tidak menimbulkan 

hal hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan 
kerugian fisik maupun materi. 

Melakukan identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo , 
dibutuhkan kajian deskriptif kuantitatif berdasarkan data kasus kecelakaan lalu 
lintas di kota Gorontalo yang diperoleh dari satlantas polres Kota Gorontalo 

sepanjang tahun 2017 di Kota Gorontalo, dengan Data primer yang bersumber dari 
hasil identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan dengan 

melihat Kasus kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan di kota Gorontalo yang 
memiliki kompleksitas sistem lalu lintas dan merupakan daerah rawan kecelakaan 
akibat kurangnya tingkat keselamatan jalan. 

Hasil penelitian diperoleh daerah rawan kecelakaan lalu lintas adalah jalan Prof. 
Dr. H. B. Jassin di kelurahan Dulalowo 12 kasus kecelakaan ringan dan Jalan 
Gelatik di kelurahan Heledulaa 10 kasus kecelakaan ringan, dengan faktor 

penyebab rata rata kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas, 
faktor jalan dan lingkungan & faktor kendaraan. Hasil identifikasi di ruas jalan 

tersebt disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor jalan 
& lingkungan sebesar 50 %, pelanggaran lalu lintas sebesar 35 % dan yang 
dipengaruhi oleh faktor kendaraan sebesar 15 % dan besaran biaya yang timbul dari 

jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Prof. Dr. H. B. Jassin sebanyak 
12 korban kecelakaan ringan Rp 849.100 dan Jalan Gelatik sebanyak 10 korban 

kecelakaan ringan Rp 1.018.920 rupiah. 
 
 

Kata Kunci : Identifikasi ruas jalan, biaya penanganan korban kecelakaan   

lalu lintas, Kota   Gorontalo . 

 

 



 
 

 

 

 


