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BABIV
 

METODE PENELITIAN
 

4.1 Data yang Dibutuhkan 

Data yang diperlukan untuk analisis terdiri dari data pnmer yang 

berbentuk sebagai berikut : 

1.	 Data geometri simpang terdiri dari 

a.	 Lebar pendekat masing-masing lengan (WA) 

b. Lebar Entry (WENTRy) dan lebar Exit (117EXIT) 

c.	 Lebar lajur untuk bclok kiri (WLTOR>R) 

2.	 Data sinyal waktu siklus total 

a.	 Waktu hijau pada masing-masing lengan 

b.	 Waktu kuning pada masing-masing lengan 

c.	 Jumlah fase. 

3.	 Data arus lalu lintas 

Data arus lalu !intas yang diamati yang diamati dibedakan menjadi empat 

jenis, yaitu : 

a.	 Kendaraan berat (heavy vehicle) : Bus Kota, Truk, Bus 
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b.	 Kendaraan Ringan (light vehicle) : Mobil Pribadi, Colt Box. 

c.	 Kendaraan bennotor roda dua (motor cycle) 

d. Kendaraan tak bennotor (unmotorize): becak., sepeda, gerobak. 

Arah arus lalu lintas yang diamati terdiri dari : 

1). Arus belok kanan, dan arus lurus yang dilepas saat lampu hijau 

pada masing-masing lengan.
 

2). Arus lalu lintas belok kiri dan LTOR
 

4.	 Data kendaraan tak bennotor, yaitu kendaraan dengan roda yang digerakkan 

oleh orang atau hewan, meliputi sepeda, becak, kereta kuda, dan kereta 

dorong. Dalam hal ini MKJI menggolongkan kendaraan tak" bennotor ini 

dianggap sebagai unsur hambatan samping. 

5.	 Data kendaraan yang melewati Gg. Selokan Mataram dilakukan 

penyederhanaan yaitu untuk kendaraan yang masuk dari barat dianggap 

kendanum dari barnt menuju timur, kendanum yang bcrasal dari sclatan 

dianggap kendaraan dari selatnn menuju timur, kendarnnn dari timur 

diallggap dari timur menuju utara, kendaraan dari ulara dianggap kendaraan 

dari utara menuju timur. Kendaraan yang keluar dari Gg. Selokan Mataram 

menuju barat dianggap kenadaraan dari timur menuju barat, kendaraan 

menuju selatan dianggap kendaraan dari timur menuju selatan, kendaraan 

menuju timur dianggap kendaraan dari utara menuju timur, dan kendaraan 

yang menuju utara dianggap kendaraan dari timur menuju utara. 

Data lain yang dibutuhkan adalah data sekunder yaitu jumlah penduduk 

kota sebagai faktor penyesuaian untuk ukuran kota yang didapat dari Biro Pusat 
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Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4.2 Alat yang Digunakan 

Alat yang digunakan untuk pengukuran arus lalu lintas 

a.	 Counter 

b.	 Formulir survei, digunakan untuk merekam data asli hasil pengamatan 

c.	 Pita ukur (meteran), digunakan untuk mengukur geometri jalan. 

d.	 Alat tulis dan peralatan tulis 

e.	 Peturijuk dan pengukur waktu (arloji dan stop watch) 

4.3 Pelaksanaan Penelitian 

1.	 Waktu 

Dilaksanakan pada minggu untuk mewakili hari libur dan hari senin untuk 

mewakili hari keIja yang masing-masing meliputi 2 ( dua ) sesi Yaitu : 

a.	 Pukul 06.30 -- 08.30 

b.	 Pukul 11.30 -13.30 

2.	 Cara penelitian 

a.	 Dengan interval waktu 15 menit dilakukan pencatatan semua 

jenis kendaraan yang keluar simpang dari masing-masing lengan. 

b.	 Pencatatan waktu siklus selama periode pengamatan yang terdiri 

dari waktu siklus total, waktu kuning, dan waktu hijau pada setiap 

lengan. 

c.	 Setelah selesai pencatatan data, kemudian data lapangan arus 

lalu lintas tersebut direkapitulasi secara manual. 

d.	 Diambil data lalu !intas satu jam sibuk pada setiap periode 
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pengarnatan untuk rnasing-rnasing lengan. 

e.	 Pelaksanaan pengarnbilan data arus lalu lintas selesai, selanjutnya 

dilakukan pengukuran geornetri sirnpang. 

f	 Pelaksanaan analisis data dan perhitungan optirnasi waktu siklus serta 

pernbahasan berdasarkan ketentuan-ketentuan rnenurut MKJI 1997 dan 

pernakaian Software KAJI versi 1.10. 

3.	 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di sirnpang ernpat sirnpang ernpat MM 

UGM Yogyakarta. 
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4.4 Tahapan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian pada simpang bersinyal ini terdiri dari beberapa 

tahapan, mulai dari awal hingga mendapatkan laporan hasil penelitian. Penjelasan 

mengenai urutan yang dilalui dapat dilihat pada gambar 4.1. berikut. 

~ 

Pengambilan data sekunder berupa 
jumlah penduduk kota dari Biro 

Pusat Statistik Propinsi D.I. 
Yogyakarta 

Pelaksanaan Pengambilan Data Primer: 
1. Data Geometri simpang. 
2. Data sinyal waktu siklus total. 
3. Data arus lalu lintas. 
4. Hambatan samping. 

Gambar 4.] Bagan alir penelitian 
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