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PENGAPLIKASIAN FUNGSI EKSPONENSIAL DALAM MENGHITUNG
LAJU PERSENTASE ANGKA KECELAKAAN DI INDONESIA

NOVANTO ARYO SULISTYO
XII IPA 2
NIS : 161710058

ABSTRAK
Angka kecelakaan adalah perubahan jumlah kecelakaan di suatu
wilayah tertentu setiap tahunnya. Angka kecelakaan yang tidak terkendali
tentu akan menimbulkan banyak pengaruh dalam kehidupan. Fungsi
eksponensial dalam matematika dapat digunakan untuk menghitung
persentase laju kecelakaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase laju angka
kecelakaan di Indonesia dari tahun ke tahun. Penelitian non-eksperimental
dengan rancangan analisis ini menggunakan kumpulan data jumlah angka
kecelakaan dari tahun 2013 sampai 2017 yang diperoleh dari Polda Metro
Jaya. Hasil dalam penelitian ini diperoleh dengan menghitung persentase
laju kecelakaan menggunakan fungsi eksponensial.
Berdasarkan hasil perhitungan, disimpulkan bahwa persentase laju
kecelakaan di Indonesia selama 5 tahun terakhir mengalami penaikkan
dan penurunan. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2017.
Adapun rata-rata persentase laju kecelakaan di Indonesia selama 5 tahun
terakhir adalah sebesar 3,23%.

x

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Matematika adalah ilmu yang kesehariannya terikat keras
dengan angka dan perhitungan. Ilmu yang tidak jauh dari realitas
manusia. Ilmu matematika mulai dari zaman purba hingga saat ini
terus mengalami perkembangan dan tidak akan berhenti hingga akhir
kehidupan ini. Dalam kehidupan sehari-hari terutama pembelajaran,
fungsi eksponensial seringkali digunakan untuk menerangkan suatu
peristiwa peningkatan atau penurunan. Misalnya pertumbuhan uang
disuatu bank, peluruhan zat radioaktif, pertambahan penduduk,
peningkatan angka kecelakaan, dan lain-lainnya.
Pada dasarnya, sebuah kecelakaan pasti terjadi tanpa
disangka ataupun diduga dan pada umunya meningkat setiap
tahunnya. Kecelakaan adalah hal yang tidak dapat diprediksi
kepastiannya. Dampak kecelakaan tidak hanya berpengaruh pada
yang mengalami kecelakaan tapi juga kepada negara, negara harus
mengeluarkan anggaran asuransi untuk para korban. Selain itu,
kecelakaan juga dapat mengganggu dan menimbulkan masalah di
berbagai bidang.
Indonesia merupakan negara yang memiliki angka kecelakaan
cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangganya. Berikut
data kecelakaan yang terjadi.
Negara
Singapura
Indonesia
Brunei
Malaysia

Indeks Angka Kecelakaan /100rb populasi
3,6
15,3
8,1
24

Tabel 1.1 Perbandingan Indeks Kecelakaan Indonesia dan Negara Tetangga1

Berdasarkan data diatas Indonesia pada urutan ke 2 angka
kecelakaan
1

terbanyak

dalam

lima

tahun

terakhir,

kecelakaan

Anonim, Angka Kematian Akibat Kecelakaan Tertinggi di ASEAN, [ON LINE] Tersedia:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/14/thailand-angka-kematian-akibatkecelakaan-tertinggidi-asean, diakses pada 30 agustus 2018 pukul 18.21 WIB.

1
xi

2

terbanyak terjadi pada tahun 2013. Berikut data kecelakaan Indonesia
dalam lima tahun terakhir.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Tahun
2013
2014
2015
2016
2017

Jumlah Kecelakaan
90,693
88,892
96,071
106,431
102,251

Tabel 1.2 Angka Kecelakaan di Indonesia tahun 2013 – 20172

Data kecelakaan diatas merupakan kecelakaan yang terjadi
pada kendaraan roda 2 dan roda 4. Kecelakaan roda 2 lebih banyak
dibandingkan kecelakaan pada roda 4. Hal ini dikarenakan tingkat
keamanan pada kendaraan roda 4 lebih baik dari pada kendaraan
roda 2. Selain itu, dari data diketahui bahwa kecelakaan di Indonesia
tidak terus meningkat tetapi juga dapat menurun. Persentase
penurunan

atau

kenaikan

angka

kecelakaan

dapat

dihitung

menggunakan fungsi eksponensial. Oleh karena itu, dalam karya tulis
ini akan dibahas mengenai laju kecelakaan di Indonesia dalam 5
tahun terakhir menggunakan fungsi ekponensial.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, masalah dalam karya tulis
ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
“Bagaimana persentase laju kecelakaan di Indonesia dari tahun ke
tahunnya dalam 5 tahun terakhir?.”

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Tujuan Umum : Mengetahui aplikasi fungsi eksponensial dalam
kehidupan sehari-hari.
2. Tujuan Khusus : Mengetahui laju persentase kecelakaan di
Indonesia dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir.

2

Polda Metro Jaya, “Data Laka 2013-2018”, Korps Lalu Lintas POLRI , Direktorat Penegakan
Hukum.
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat

untuk

penulis

:

Mengetahui

cara

menghitung

persentase laju kecelakaan menggunakan fungsi eksponensial.
2. Manfaat untuk pembaca : Sebagai media informasi tentang
aplikasi fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari
khususnya dalam menghitung persentase laju kecelakaan.
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BAB II
KAJIAN TEORI dan HIPOTESIS

A. Kajian Teori
1. Fungsi Eksponensial
Eksponen adalah sebuah bentuk perkalian dengan angka
sama yang diulang-ulang3, sedangkan eksponensial adalah operasi
bilangan dalam bentuk pemangkatan yang bentuknya adalah
a x a x a x .........x a,4 dan fungsi eksponen merupakan pemetaan
bilangan real x ke ax dengan a > 0 dan a ≠ 1. Jika a > 0 dan a ≠ 1, x
∈ R maka f:(x) = ax disebut fungsi eksponen. Fungsi eksponen y =
f(x) = ax; a>0 dan a ≠ 1 mempunyai sifat-sifat :
a. f selalu memotong sumbu Y pada (0,1). Dikatakan bahwa y –
intercept = (0,1).
b. f adalah fungsi kontinu.
c. Sumbu X tidak pernah dipotong oleh fungsi eksponen,
melainkan hanya didekati. Kita katakan bahwa sumbu X
sebagai asimptot mendatar.
d. f adalah fungsi satu – satu dan memiliki invers. Invers dari
fungsi eksponen f adalah fungsi logaritma yang akan dipelajari
kemudian.
e. f merupakan fungsi naik jika a>1
f merupakan fungsi turunan jika 0<a<1
1

f. kurva y = ax dan y = ( 𝑎 )x adalah setangkup (simetri terhadap
sumbu Y).5

3

Fahri Abdillah, “Dasar-Dasar Mengetahui Apa Itu Eksponen”, [ON LINE], tersedia:
https://blog.ruangguru.com/dasar-dasar-mengetahui-apa-itu-eksponen, diakses pada 10
agustus 2018 pukul 20.06 WIB
4
Drs. Wilson Simangunsong,Matematika Peminatan Kelas X,(Jakarta
Timur:GEMATAMA,2016)hlm. 3
5
Marthen Kanginan,Matematika untuk SMA – MA Kelas X,(Bandung:RAMA WIDYA,2013)hlm. 8
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Gambar 2.1 Grafik Fungsi Eksponen
Pada
kehidupan

umunya

penerapan

fungsi

eksponensial

dalam

digunakan

untuk

menerangkan

suatu

sehari-hari

kejadian/peristiwa peluruhan dan pertumbuhan atau penurunan dan
penaikan.
a. Pertumbuhan/penaikan
Pertumbuhan adalah kenaikan atau pertambahan suatu nilai
dari nilai sebelumnya.

6

Biasanya terjadi di pertumbuhan

penduduk dan perhitungan bunga majemuk bank,dengan
sebuah rumus :
y= b(1+r)x 7
b. Peluruhan/penurunan
Peluruhan adalah pengurangan atau penurunan suatu nilai dari
nilai sebelumnya8. Biasanya terjadi di peluruhan zat radioaktif
dan penurunan harga barang,dengan sebuah rumus :
y= b(1-r)x 9
keterangan :
y = Jumlah penduduk akhir
b = Jumlah penduduk awal
r = laju pertumbuhan
x = jangka waktu
6

Tedy Heryansyah, “Pertumbuhan dan Peluruhan Matematika”, [ON LINE], tersedia:
https://blog.ruangguru.com/pertumbuhan-dan-peluruhan-matematika, diakses pada.
12 agustus 2018 pukul 18.59 WIB

7

Marthen Kanginan, Op, Cit.,hlm. 9

8

Tedy Heryansyah, Loc.Cit.

9

Marthen Kanginan, Op, Cit.,hlm.12
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2. Angka kecelakaan
Menurut

undang-undang

No.22

Tahun

2009

bahwa ”Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu
keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama
berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan,
dan/atau lingkungan.” Kecelakaan (accident) merupakan kejadian
yang tak terduga, tidak bisa diduga, dan tidak diharapkan (Ismoyo
Djati, 2001). Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang terjadi
dimana saja yang terlibat sebuah kendaraan bermotor dengan
benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang juga kecelakaan
menyebabkan luka-luka atau kematian pada manusia atau binatang
(WHO, 2014). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
1993 pasal 93 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan adalah
suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak
disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan
lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.
Kecelakaan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :
a. Faktor Manusia
Faktor manusia merupakan yang paling dominan dalam
kecelakaan. Hampir setiap kecelakaan dipengaruhi oleh
pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi
karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan
yang

berlaku

ataupun

tidak

melihat

ketentuan

yang

diberlakukan atau bisa juga pura-pura tidak tahu. Selain itu juga
terdapat faktor manusia seperti ugal-ugalan yang selayaknya
mengendarai kendaraan itu harus sadar tidak mabuk, tidak
mengantuk, tidak mudah terpancing emosi saat di jalan dengan
pengguna jalan lain.
b. Faktor Kendaraan
Faktor kendaraan yang paling umum terjadi adalah pecahnya
ban, rem blong/tidak berfungsi, adanya bagian yang patah
akibat kelelahan logam, peralatan yang sudah aus tidak diganti

xvi

7

dan penyebab lainnya. Faktor yang paling utama adalah
kembali kemanusainya yang seharusnya mengalami servis
rutin tapi mengabaikannya atau peralatan yang seharusnya
sudah mengalami penggantian tetapi masih dipaksakan untuk
digunakan dan tidak lupa untuk melakukan uji kendaraan
secara reguler dan rutin.
c. Faktor Jalan
Faktor jalan yang terkait dengan kecepatan rencana jalan,
geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada
tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan
jalan. Jalan yang rusak/berlubang sangat membahayakan
pemakai jalan karena itu perlu diadakan pengecekan rutin
setiap berapa tahun dan kelayakan jalan dan pembaruan untuk
menjaga keselamatan para pengendara di jalan.
d. Faktor Cuaca
Hari hujan juga mempengaruhi untuk kerja kendaraan seperti
jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi licin, jarak
pandang yang minim akibat lebatnya hujan, asap serta kabut
yang biasa menggangu terutama didaerah pegunungan.10

B. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kajian teori diatas, hipotesis penelitian ini adalah
dengan menggunakan fungsi eksponensial dapat diketahui mengenai
laju angka kecelakaan di Indonesia naik atau turun dari tahun ke
tahun.

10

Arfandi
Sade,
“Kecelakaan
Lalu
Lintas”,
[ON
LINE],
tersedia:
http://arfandisade-as.blogspot.com/2012/08/kecelakaan-lalu-lintas.html, diakses pada
13 agustus 2018 pukul 20.59 WIB
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian pada karya tulis ini adalah jenis penelitian noneksperimental yang bersifat analisis, yaitu suatu penelitian yang sudah
mempermasalahkan dan menganalisis hubungan atau perbedaan dua
variabel atau lebih.

B. Definisi Operasional
Variabel yang tersedia dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Variabel Bebas :
Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi suatu gejala
dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel
bebas adalah jumlah angka kecelakaan di Indonesia.
2. Variabel Terikat :
Variabel terikat yaitu variabel atau faktor yang muncul akibat
adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel
terikat adalah persentase laju kecelakaan.

C. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan dari penelitian subjek (semua
elemen yang ada dalam wilayah penelitian). Populasi yang
digunakan adalah seluruh jumlah angka kecelakaan di Indonesia
dari tahun ke tahun.
b. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan mewakili
keseluruhan populasi tersebut. Sampel yang diambil dalam kartul
ini adalah sampel

jumlah angka kecelakaan di Indonesia dari

tahun 2013 – 2017.

8
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D. Instrumen dan Bahan Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam karya tulis ini diantaranya :
1. Catatan mengenai perhitungan persentase laju peningkatan angka
kecelakaan di Indonesia dengan menggunakan konsep fungsi
eksponensial.
2. Data mengenai jumlah angka kecelakaan di Indonesia dari tahun
20013 hingga tahun 2017 diperoleh dari Polda Metro Jaya.

E. Cara Penelitian
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :
1. Disiapkannya sampel.
2. Pendataan jumlah angka kecelakaan dari tahun 2013 hingga
tahun 2017.
3. Dilakukan

perhitungan

kecelakaan

di

persentase

Indonesia

dengan

laju

peningkatan

menggunakan

angka
fungsi

eksponensial.

F. Tempat dan Waktu
Tempat dan waktu pengambilan data :
Tempat : Jatimulya Regency blok.C1/no.8
Waktu : 10 agustus 2018
Tempat dan waktu perhitungan :
Tempat : Jatimulya Regency blok C1/no. 8
Waktu : 6 september 2018

G. Analisis Hasil
Hasil dalam penelitian ini diperoleh melalui perhitungan laju angka
kecelakaan di Indonesia menggunakan fungsi eksponensial.

xix

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Data statistika jumlah angka kecelakaan yang terjadi di
Indonesia yang diperoleh dari Polda Metro Jaya dari tahun 2013
sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut.
Tabel 4.1 Jumlah Angka Kecelakaan dari Tahun 2013 - 2017
JUMLAH ANGKA KECELAKAAN
2013

2014

2015

2016

2017

90,693

88,892

96,071

106,431

102,251

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah angka
kecelakaan di Indonesia tidak selalu mengalami peningkatan tetapi
juga mengalami penurunan.

B. Pembahasan
Berdasarkan data yang diperoleh, akan dihitung persentase laju
peningkatan angka kecelakaan di Indonesia dari tahun ke tahun.
Perhitungan persentase laju peningkatan angka kecelakaan ini
dilakukan dengan menggunakan fungsi eksponensial.
y = b ( 1 + r )x
Keterangan :
y = Jumlah kecelakaan akhir
b = Jumlah kecelakaan awal
r = Laju peningkatan
x = Jangka waktu
Dengan menggunakan rumus fungsi eksponensial tersebut, diperoleh
hasil sebagai berikut :
1. Laju kecelakaan tahun 2013 – 2014
y

= b ( 1 + r )x

88,892

= 90,693 ( 1 + r )1

xx10

11

(1+r)

=88,892 : 90,693

r

= 0,9801 – 1

r

= - ,0199

Laju kecelakaan = - 0,0199 x 100%
= - 1,99%
2. Laju kecelakaan tahun 2014 – 2015
y

= b ( 1 + r )x

96,071

= 88,892 ( 1 + r )x

(1+r)

= 96,071 : 88,892

r

= 1,0807 – 1

r

= 0,0807

Laju kecelakaan = 0,0807 x 100%
= 8,07%
3. Laju kecelakaan tahun 2015 – 2016
y

= b ( 1 + r )x

106,431

= 96,071 ( 1 + r )x

(1+r)

= 106,431 : 96,071

r

= 1,1078 – 1

r

= 0,1078

Laju kecelakaan = 0,1078 x 100%
= 10,78%
4. Laju kecelakaan tahun 2016 – 2017
y

= b ( 1 + r )x

102,251

= 106,431 ( 1 + r )x

(1+r)

= 102,251 : 106,431

r

= 0,9607 – 1

r

= - 0,0393

Laju kecelakaan = - 0,0393 x 100%
= - 3,93%

xxi
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Berdasarkan

hasil

perhitungan,

persentase

laju

angka

kecelakaan di Indonesia dapat digambarkan dengan grafik dibawah ini.
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Gambar 4.1 Grafik Laju Peningkatan Angka Kecelakaan
Tahun

2013 – 2014

2014 – 2015

2015 – 2016

2016 – 2017

Hasil

- 1,99 %

8,07 %

10,78 %

- 3,93 %

Tabel 4.2 Persentase Laju Angka Kecelakaan di Indonesia
Dari grafik di atas, dapat diketahui persentase laju
kecelakaan di Indonesia tidak selalu mengalami peningkatan tetapi
juga mengalami penurunan. Laju penurunan yang signifikan terjadi
pada tahun 2017.

xxii

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa rata-rata
persentase laju

kecelakaan di Indonesia selama 5 tahun terakhir

adalah sebesar 3,23%. Namun demikian persentase laju kecelakaan
di Indonesia setiap tahunnya mengalami penaikan dan penurunan.
Penaikan dan penurunan yang terjadi setiap tahunnya terlihat cukup
signifikan. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan
menggunakan fungsi eksponensial.

B. Saran
Setelah

melakukan

penelitian

ini,

penulis

menyarankan

beberapa hal berikut :
1. Dilakukan

penelitian

selanjutnya

mengenai

penaikan

dan

penurunan angka kecelakaan di Indonesia berdasarkan kategori
tertentu agar hasil penelitian lebih akurat.
2. Penyajian data jumlah angka kecelakaan di Indonesia dari tahun
ke tahun harus valid dan terbuka untuk masyaratakat umum.
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