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Gambar 4.1 Flow chart analisis operasional pada ruas jalan tempel
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Penelitian ini merupakan penelitian tentang masalah arus lalu lintes pada

ruas jalan Tempel dengan menganalisis kapasitas dan tingkat pelayanan untuk

masa 10 tahun mendatang. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini

sebagai berikut:

4.1.1 Metode Pengumpulan Subyek

Perkembangan suatu daerah dapat dipandang sebagai organisme yang

hidup. Artinya dapat berkembang pesat dan juga lambat. Tingkat permasalahan

yang dihadapi seiring dengan tingkat perkembangan dari berbagai sektor yang

terjadi, sehingga dengan demikian dapat dipilih serangkaian alternatif tindakan

guna memecahkan masalah yang dapat dijadikan sasaran dalam penelitian ini

adalah yang berkaitan dengan analisa ruas jalan dan tingkat pelayanan, antara lain

volume lalu lintes 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 diperlukan sebagai acuan penelitian dan juga sebagai

landasan teori setelah subyek penelitian ditentukan.
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4.1.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian analisis operasional jalan luar kota da ruas jalan Tempel,

diperlukan suatu metode pengumpulan data di sekitar ruas jalan yang ditinjau.

Pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

Data primer didapat dengan cara observasi atau pengamaten di lokasi

penelitian,yaitu meliputi :
B

B a. Observasi awal, yaitu pengamaten kondisi geometrik jalan.
B

B b Observasi atau penelitian final, yaitu pencacahan terhadap volume
B

arus lalu lintas dan jenis kendaraan yang melewati ruas jalan

tersebut.
G

C 2. Data Sekunder
C

C' Data sekunder didapat dengan menginventarisasi data yang merujuk

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

u Marga Dan Biro Pusat Statistik daerah Sleman. Data sekunder dalam
D- '

D" penelitian ini berfungsi sebagai pendukung data primer.

D-
4.2 Metode Analisa Penelitian

Inventarisasi date telah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah

meneliti kembali data tersebut. Analisa dan perhitungan berdasarkan urutan

pengerjaan seperti bagan alir penelitian pada gambar 4.2 berikut ini.



LANGKAH A : DATA MASUKAN
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A-2

A-3

A-4

Data Umum

Kondisi Geometrik

Kondisi Lalu Lintas

Hambatan Samping
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LANGKAH B : KECEPATAN ARUS BEBAS

B-l : Kecepatan Arus Bebas Dasar
B-2 : Penyesuaian Untuk Lebar Jalur Lalu-Lintas
B-3 : Faktor Penyesuaian Untuk Kondisi Hambatan Samping
B-4 : FaktorPenyesuaian AkibatFungsi Jalan Dan Guna Lahan
B-5 : Kecepatan Arus Bebas Pada Kondisi Lapangan

LANGKAH C : KAPASITAS

C-l : Kapasitas Dasar
C-2 : Faktor Penyesuaian Untuk Lebar Jalur Lalu-Lintas
C-3 : Faktor Penyesuaian Untuk Pemisahan Arah
C-4 : Faktor PenyesuaianUntuk Kondisi Hambatan Samping
C-5 : Kapasitas PadaKondisi Lapangan

LANGKAH D : PERILAKU LALU-LINTAS

D-l : Derajat Kejenuhan
D-2 : Kecepatan Dan Waktu Tempuh
D-3 : Iringan (peleton)
D-4 : Penilaian Perilaku Lalu-Lintas

Akhir analisa

Sumber : Manual KapasitasJalan Indonesia (MKJI,1997)

Gambar4.2 Bagan Alir Analisis Tingkat Pelayanan JalanLuar
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4.2.1 Survei Pendahuluan dan Pemilihan Lokasi

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

ruas jalan lokasi rencana penelitian.

4.2.2 Persiapan Survei di lapangan

Kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Membuat bentuk formulir penelitian untuk ruas jalan.

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 pengamat.

4.2.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi date primer dan data sekunder, yang termasuk

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

samping dan arus lalu lintas. Data sekunder meliputi arus lalu lintes tahun - tahun

sebelumnya, date rencana pengembangan jalan.

4.2.3.1 Ruas jalan

Penelitian yang dilakukan dilapangan adalah pencatatan dan penghitungan

kapasitas.
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2. Kondisi geometrik

a. lebar jalur, diperoleh dengan cara pengukuran dilapangan yang

menggunakan roll meter.

b. menentukan ada tidaknya median jalan.

c. mengukur lebar bahu jalan, dengan mengunakan roll meter.

d. mendapatkan kelandaianjalan.

3. Pengamatan kondisi lingkungan

a. Menetepkan ruas jalan tersebut sebagai lahan komersial. Lahan

pemukiman atau daerah dengan akses terbates.

4. Hambatan samping

a. Jumlah pejalan kaki berjalan sepanjang ateu menyeberang jalan.

b. Jumlah penghentian kendaraan dan gerakan parkir.

c. Jumlah kendaraan bermotor yang masuk/keluar dari lahan

sampingjalan danjalan samping.

d. Arus kendaraan lambat, yaitu arus total (kend/jam) sepeda,

becak, delman, dan sebagainya.

Survei volume arus lalu lintes dilakukan pada saat jam sibuk anggapan

dengan memakai formulir yang tersedia, yang bertujuan untuk mendapatkan arus

lalu lintas total selama satu jam dari segmen jalan yang diamati pada satu titik di

kedua sisi jalan. Waktu pengamatan dibagi per 15 menit setiap pengamat mencatat

semua kendaraan yang melewati titik pengamatan yang telah ditentukan, sesuai

dengan klasifikasinya yaitu:
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1. Kendaraan Ringan (LV), yaitu kendaraan bermotor beroda empat,

dengan dua gandar berjarak 2,0-3,0 m (termasuk kendaraan

penumpang, oplet, mikro bis, pick up, dan truk kecil).

2. Kendaraan Berat Menengah (MHV), yaitu kendaraan bermotor dengan

dua gandar berjarak 3,5 - 5,0 m (termasuk bis kecil, truk dua as dengan

enam roda).

3. Truk Besar (LT), yaitu truk tiga gandar dan truk kombinasi dengan

jarak gandar (gandar pertema ke kedua) < 3,5 m.

4. Bis Besar (LB) yaitu bis dengan dua atau tiga gandar dengan jarak as

5,0 - 6,0 m.

5. Sepeda Motor (MC), yaitu kendaraan beroda dua atau tiga.

6. Kendaraan Tidak Bermotor (UM), adalah kendaraan bertenaga manusia

atau hewan diatas roda (meliputi sepeda, becak, kereta kuda, dan

kereta dorong). Dalam MKJF1997 kendaraan tak bermotor tidak

dianggap sebagai unsur lalu lintes tetepi sebagai unsur hambaten

samping.

4.2.4 Input Data

Data primer dan sekunder yang didapat dilapangan sebagai masukan untuk

perhitungan perilaku lalu lintas dengan menggunakan formuli-formulir analisa

untuk ruas jalan luar kota yang terdapat dalam MKJI 1997
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4.2.5 Analisa Data

Setelah pengumpulan date-data lengkap langkah selanjutnya dilakukan

proses analisa data berdasarkan MKJI 1997 untuk jalan luar kota dan

menggunakan HCM 1994.

4.3 Waktu Pengamatan

Pengamatan dan pencacahan arus lau-lintas akan dilaksanakan pada

anggapan hari-hari sibuk, yaitu hari Senin, Rabu dan Sabtu. Pengamatan akan

dilakukan selama 1,5 jam padajam puncak, yaitu pagi pukul 06.00- 07.30, siang

pukul 11.00-12.30, dan sore pukul 15.00-16.30.

4.4 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian terletak di propinsi D.I Yogyakarta km 18.00 sampai

dengan km 18.50 arah kota Magelang (ruas jalan Tempel) sepanjang 500 m

merupakan jalan dua jalurempat lajur tak terbagi (Persimpangan jalan Tempel

sampai dengan terminal Tempel)
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Sumber : Pengamatan di lapangan

Gambar 4.3 Lokasi penelitian
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