
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Menurut World Health Organization (WHO) tentang kecelakaan lalu 

lintas terdapat 68 negara meningkat setiap tahunnya. Dari sisi kendaraan, 

kendaraan roda dua menempati urutan teratas. Menurut data Integrated Road 

Safety Management System (IRSMS) MABES POLRI tingkat kecelakaan 

tertinggi di Indonesia di dominasi oleh kendaraan sepeda motor dengan jenis 

tabrakan samping-samping dan terjadi di jalan lurus. Penyebab terjadinya 

kecelakaan lalu lintas pun beragam dari kelalaian pengendara kendaraan, 

faktor kendaraan serta perilaku dari pengendara yang beraneka ragam dan 

kendaraan yang digunakan. 

Sepeda motor merupakan salah satu transportasi yang banyak 

digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut data dari Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Lampung hingga tahun 2017 jumlah kendaraan sepeda motor 

mencapai 218.323 unit  kendaraan. Akan tetapi, besarnya penggunaan sepeda 

motor belum di imbangi dengan tingkat kesadaran keselamatan berkendara. 

Perilaku pengguna sepeda motor perlu menjadi perhatian, terutama dari 

perspektif perilaku pengguna sepeda motor.  

Sepeda motor merupakan kendaraan yang menjadi pilihan moda bagi 

banyak mahasiswa untuk berpergian ke kampus, karena sepeda motor 

terkesan lebih cepat sampai di bandingkan mobil. Safety riding seharusnya 

dilakukan oleh setiap orang termasuk oleh mahasiswa yang mengendarai 
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sepeda motor baik dalam jarak jauh maupun jarak dekat. Contoh pelanggaran 

yang dilakukan mahasiswa dalam penerapan sefety riding salah satunya tidak 

menggunakan helm karena jarak antara kampus dan tempat tinggal yang 

dekat.  

Penggunaan sepeda motor di kalangan mahasiswa menglami 

peningkatan karena sepeda motor terkesan lebih cepat untuk sampai di 

kampus Universitas Teknokrat Indonesia dibandingkan mobil, selain itu juga 

bahan bakar sepeda motor ini lebih terjangkau untuk mahasiswa, namun 

resiko kecelakaan lebih besar dibangdingkan mobil menurut data (IRSMS) 

MABES POLRI tingkat kecelakaan tertinggi di Indonesia di dominasi oleh 

kendaraan sepeda motor, maka diperlukan nya safety riding untuk 

mengurangi angka kecelakaan terhadap mahasiswa. Dalam penelitian 

Analisis Perilaku Safety Riding  Terhadap Mahasiswa ini  di lakukan di 

lingkukan Universitas Teknokrat Indonesia karena ingin mengetahui 

kesadaran mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dalam menerapkan 

safety riding. 

1.2 Perumusan Masalah  

Karena kurang sadarnya perilaku pengguna motor tanpa menggunakan helm. 

Hal yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik pengendara motor seperti mendeskripsikan 

umur, lama berkendara, gender, jarak antara rumah ke kampus dan 

pengetahuan safety riding terhadap perilaku safety riding pada 

Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. 
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2. Bagaimana hubungan antara umur, lama berkendara, gender, jarak 

antara rumah ke kampus dan pengetahuan safety riding terhadap 

perilaku safety riding pada Mahasiswa Universitas Teknokrat 

Indonesia.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam pembahasan kali ini terdapat juga beberapa tujuan dari penelitian yang 

dilakukan diantaranya adalah: 

1. Mendeskripsikan karakteristik pengendara motor seperti umur, lama 

berkendara, gender, jarak antara rumah ke kampus dan pengetahuan 

safety riding terhadap perilaku safety riding pada Mahasiswa 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

2. Mengetahui hubungan antara umur, lama berkendara, gender, jarak 

antara rumah ke kampus dan pengetahuan safety riding terhadap 

perilaku safety riding pada Mahasiswa Universitas Teknokrat 

Indonesia. 

1.4 Batasan Masalah  

Untuk membatasi agar permasalahan yang akan diselesaikan, maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut:  

1. Penelitian Analisis Perilaku Safety Riding Terhadap Mahasiswa ini 

dilakukan di Kampus Universitas Teknokrat Indonesia. 

2. Pengambilan data melakukan survei kuisioner, pengolahan data yang 

didapatkan dari kuisioner dan pengecekan data. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dibagi dalam lima bab yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan 

Pada bab ini akan di bahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian serta batas masalah penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II. Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini merupakan tinjauan umum dimana berisikan tentang dasar teori 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

BAB III. Metodologi Penelitian 

Pada bab ini berikan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk 

pengambilan data, langkah penelitian, analisa data dan pemilihan wilayah 

penelitian. 

BAB IV. Hasil Dan Pembahasan 

Pada bab ini berikan tentang metode pengumpulan dan pengolahan data serta 

analisis dari data yang telah didapatkan sesuai dengan analisis rencana. 

BAB V. Kesimpulan Dan Saran 

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dari analisis data serta saran 

bagi kemajuan penulisan. 


