
BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Metode Penelitian

Penelitian terhadap ruas dan simpang jalan Magelang adalah untuk

mengevaluasi tingkat pelayanan jalan tersebut pada saat ini (1999). Metode yang

akan digunakan pada penelitian ini, seperti disebutkan sebagai berikut.

4.1.1 Metode Penentuan Subyek

Penentuan subyek adalah mencari variabel atau hal yang dapat dijadikan

sasaran dan perbandingan dalam penelitian ini terutama yang berkaitan dengan

analisa ruas jalan dan simpang, antara lain : volume lalu-lintas, klasifikasi

kendaraan, dan kondisi geometrik jalan.

4.1.2 Metode Studi Pustaka

Studi pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang

didapat oleh peneliti terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang akan

dilakukan. Studi pustaka ini diperiukan sebagai acuan penelitian dan juga sebagai

landasan teori setelah subyek penelitian ditentukan.
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4.1.3 Metode Inventarisasi Data

Untuk penelitian terhadap ruas dan simpang jalan Magelang, diperiukan

suatu metode inventarisasi terhadap data-data di sekitar jalan yang akan ditinjau.

Inventarisasi data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua

bagian, yaitu :

1). Data Primer

Data primer didapatkan dengan cara observasi atau pengamatan langsung

dilapangan (lokasi penelitian), yang meliputi :

a) Observasi awal, yaitu pengamatan kondisi geometrik jalan

b) Observasi atau penelitian final, yaitu pencacahan terhadap volume lalu-lintas

dan jenis kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut.

2). Data sekunder

Data sekunder didapat dengan menginventarisasi data yang merujuk pada

data dari instansi terkait, seperti : DLLAJR, DPU Sub Dinas Bina Marga, dan

Biro Pusat Statistik, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder dalam penelitian

ini berfungsi sebagai pendukung dari data primer.

4.2 Metode Analisa Penelitian

Apabila inventaris data telah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah

meneliti kembali data tersebut. Setelah data diteliti dilakukan perhitungan dan

analisa berdasarkan urutan pengeijaannya seperti bagan alir penelitian pada

gambar 4.1 berikut ini.
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4.2.1 Survei Pendahuluan dan Pemilihan Lokasi

Kegiatan yang dilakukan antara lain : memilih dan melihat (survei) lokasi

yang akan diteliti pada ruasjalan serta simpang bersinyal pada jalan Magelang.

4.2.2 Persiapan Survei di Lapangan

Kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. membuat bentuk formulir penelitian baik untuk ruas jalan maupun simpang

bersinyal,

2. pengujian efektifitas dari formulir yang digunakan,

3. mencari dan mengumpulkan sejumlah pengamat,

4. pemberian informasi/penjelasan kepada pengamat tentang kegiatan yang

akan dilakukan dan cara-cara mengisikan formulir,

5. menentukan posisi pengamat dan rencana titik pengamatan.

4.2.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi data primer serta data sekunder, yang termasuk

data primer antara lain : kondisi geometrik, lingkungan setempat, hambatan

samping, volume lalu lintas, pencatatan waktu perjalanan, pencatatan waktu siklus

dan fase sinyal. Data sekunder meliputi jumlah penduduk di sekitar lokasi

pengamatan.

4.2.3.1 Ruas Jalan

Penelitian yang dilakukan di lapangan adalah pencatatan waktu perjalanan

(Running Time) dan penghitungan kapasitas (Capacity).



a. Kapasitas

1. kondisi geometrik,

- lebar jalur, diperoleh dengan cara pegukuran di lapangan yang

menggunakan Rollmeter.

- menentukan ada tidaknya median jalan

- mengukur lebar bahu jalan, dengan menggunakan meteran

- mendapatkan kelandaian jalan (data sekunder)

2. pengamatan kondisi lingkungan

- menetapkan ruas jalan tersebut sebagai lahan komersial, lahan

pemukiman atau daerah dengan akses terbatas.

- mengetahui jumlah penduduk setempat (data sekunder)

3. hambatan samping, dilakukan pencatatan secara visual untuk menentukan

kntena tinggi, sedang atau rendah bagi semua pergerakan yang

dikelompokkan MKJI 1997 Jalan Perkotaan sebagai berikut:

- pejalan kaki (PED=Pedestrian),

- parkir dan kendaraan berhenti (PS\=Parking and Stopping),

- kendaraan masuk dan keluar (EEV=Entry and Exit ofVehicle),

- kendaraan lambat (SMV^SYcw Moving Vehicle)

4. survai volume lalu-lintas dilakukan pada saat jam sibuk anggapan, dengan

memakai formulir yang tersedia, yang bertujuan untuk mendapatkan arus

lalu-lintas total selama satu setengah jam tersibuk per 200 meter dari

segmen jalan yang diamati pada satu titik di kedua sisi jalan. Waktu

pengamatan dibagi per 15 menit. Setiap pengamat mencatat semua
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kendaraan yang melewati titik pengamatan yang telah ditentukan, sesuai

dengan klasifikasinya yaitu :

1. Kendaraan ringan (LV=Light Vehicle) meliputi mobil sedan, jeep, station

wagon, oplet, mikro-truk, pick-up, minibus

2. Kendaraan berat (HW=Heavy Vehicle) meliputi bus, truk 2sumbu

3. Sepeda motor (MC=Motor Cycle) meliputi kendaraan bennotor beroda

dua serta beroda tiga.

b. Waktu Perjalanan (Running Time)

Metode yang dipergunakan dalam survai running tune ini adalah The

Moving-Vehicle Method yang juga dikenalkan dengan nama The Moving Car

Observer. Cara ini dilaksanakan dengan melakukan perjalanan pada panjang jalan

pengamatan secara berputar pada suatu seksi yang dites. Pada gambar 4.1 dibawah

ini menunjukkan suatu seksi jalan jurusan Utara-Selatan sebagai lokasi

pengamatan. Pengamat akan mulai mengumpulkan data yang relevan pada seksi

X-X (Selatan) ke arah seksi Y-Y (Utara), kemudian berputar kembali ke seksi X-

X.

V i i

Y

Gambar 4.2 Tes Metode Moving-Vehicle
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Keterangan :

A= Kendaraan yang menyiap (Overtake)

B= Kendaraan yang disiap (Passing)

C= Kendaraan yang berlawanan (Opposing)

4.2.3.2 Simpang Bersinyal

1. kondisi geometrik simpang

Pengamatan dan pengukuran dilakukan dengan mencatat jumlah lajur dan

arah jalan, menentukan kode pendekat (Utara, Timur, selatan, dan Barat)

dan tipe pendekat (teriindung dan teriawan), menentukan ada tidaknya

median, menentukan kelandaian jalan, mengukur lebar pendekat, lebar lajur

belok kiri langsung, lebar bahu dan median (jika ada), lebar masuk dan

keluar pendekat. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Roll Meter.

2. pengamatan kondisi lingkungan

- menetapkan ruas jalan tersebut sebagai lahan komersial, lahan

pemukiman atau daerah dengan akses terbatas.

- mengetahui jumlah penduduk setempat (data sekunder)

3. hambatan samping, dilakukan pencatatan secara visual untuk menentukan

kntena tinggi, sedang atau rendah bagi semua pergerakan oleh unsur-unsur

pejalan kaki, kendaraan yang keluar masuk halaman di sisi pendekat.

4. penentuan fase sinyal (merah, kuning, dan hijau) dilakukan dengan

mencatat lamanya waktu menyala tiap fase dengan alat pencatat waktu.

Waktu siklus lapangan diperoleh dengan mencatat lamanya waktu suatu fase
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dari saat menyala, berhenti, hingga menyala kembali . Waktu hilang

diperoleh dengan menjumlahkan fase merah semua dengan fase kuning.

5. survai volume lalu-lintas dilakukan dengan mempertimbngkan faktor-

faktor jumlah kendaraan, arah kendaraan, waktu pengamataan dan periode

jam sibuk. Setiap pengamat mencatat semua kendaraan yang melewati

pendekat (sesuai dengan klasifikasinya) baik untuk gerakan lurus, belok kiri

atau belok kanan, serta mengisikannya kedalam formulir pencacahan yang

telah disediakan. Waktu pengamatan dibagi per 15 menit.

4.2.4 Input Data

Data primer dan sekunder yang didapat di lapangan sebagai masukkan untuk

perhitungan kapasitas, derajat kejenuhan dengan menggunakan formulir UR-

l,UR-2, UR-3 untuk Jalan Perkotaan (MKJI 1997).

4.2.5 Analisa Data

Setelah pengumpulan data-data lengkap langkah selanjutnya dilakukan

proses data berdasarkan bagan alir yang terdapat dalam MKJI 1997 untuk jalan

perkotaan dan simpang bersinyal.

Bagan alir analisa data adalah sebagai berikut:



LANGKAH A : DATA MASUKAN

A-1: Data umum

A-2: Kondisi Geometrik

A-3: Kondisi lalu-lintas

A-4: Hambatan Samping

LANGKAH B : KECEPATAN ARUS BEBAS
*B-1: Kecepatan arus bebas dasar
B-2: Penyesuaian untuk lebar jalur lalu-lintas
B-3: Faktor penyesuaian untuk kondisi hambatan samping

;B-4: Faktor penyesuaian untuk ukuran kota
B-5: Kecepatan arus bebas untuk kondisi lapangan

LANGKAH C : KAPASITAS
C-1: Kapasitas dasar
C-2: Faktor penyesuaian untuk lebar jalur lalu-lintas
C-3: Faktor penyesuaian untuk pemisah arah
C-4: Faktor penyesuaian untuk kondisi hambatan samping
C-5: Faktor penyesuaian untuk ukuran kota
C-6: Kapasitas untuk kondisi lapangan

LANGKAH D : PERILAKU LALU-LINTAS
:D-1: Derajat kejenuhan
jD-2: Kecepatan dan waktu tempuh
D-3: Penilaian perilaku lalu-lintas

Perlu penyesuaian anggapan mengenai perencanaan dsb

Akhir Analisa
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Perubahan

Gambar 4.3 Bagan Alir Analisa Jalan Perkotaan



| LANGKAH A : DATA MASUKAN
IA-1: Geometrik, pengaturan lalu lintas dan kondisi lingkungan
jA-2: Kondisi arus lalu-lintas

LANGKAH B: PENGGUNAAN SIGNAL
JB-1: Penentuan fase sinyal
LB-2: Waktu antar hijau dan waktu hilang

LANGKAH C : PENENTUAN WAKTU SINYAL
jC-1: Tipe Pendekat
JC-2: Lebar pendekat efektif
C-3: Arus jenuh dasar
C-4: Faktor-faktor penyesuaian

iC-5: Rasio arus / Arus jenuh
|C-6: Waktu siklus dan waktu hiiau

LANGKAH D : KAPASITAS
D-1: Kapasitas
D-2: Keperiuan untuk perubahan

LANGKAH E :

E-1: Persiapan
E-2: Panjang antrian
E-3: Kendaraan terhenti

E-4: Tundaan

KINERJA LALU LINTAS
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PERUBAHAN

Ubah penentuan fase
sinyal, lebar pendekat,
aturan membelok dsb.

Gambar 4.4 Bagan Alir Analisa Simpang Bersinyal
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Hasil perhitungan analisa data ruas jalan dan persimpangan yang telah

dilakukan, selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan Highway Capacity

Manual. Setelah dianalisa dengan menggunakan HCM, maka hasilnya akan

menentukan kondisi ruas jalan tersebut, termasuk pada kondisi tingkat pelayanan

yang baik atau jelek (tingkat A-F).

4.3 Waktu Pengamatan

Waktu pengambilan data lapangan dilaksanakan pada anggapan hari-hari

sibuk yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Sedangkan untuk jam

puncak arus lalu lintas diperkirakan dipengaruhi oleh aktifitas sehari-hari, seperti

bekerja, sekolah, ke pasar dan Iain-lain.

Lama waktu pengamatan yang diambil adalah selama 1,5 jam yaitu pada jam

puncak :

l.Pagi : pukul 06.30-08.00

2. Siang : pukul 12.00- 13.30

3. Sore : pukul 15.00-16.30

4.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pada

ruas jalan Perlawanan Rakyat III (jalan Magelang) sepanjang ± 3,7 km yang

memiliki dua ruas jalan dan tiga persimpangan.

Lokasi ruas jalan yaitu :

1. Ruas jalan Magelang (antara simpang Jombor - Borobudur Plaza)

2. Ruas jalan Magelang (antara simpang Borobudur Plaza - Pingit)
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Lokasi persimpangan yaitu :

1. Simpang jalan Magelang - Ring Road Utara (Jombor)

2. Simpang jalan. Magelang-jalan. Walter Mongonsidi (Borobudur Plaza)

3. Simpang jalan Magelang - jalan Diponegoro - jalan tentera Pelajar - jalan

Kiai Mojo (Pingit).


