
BAB IV

METEDOLOGl PENELITIAN

4.1 Metode Pengumpulan Data

4.1.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer berapa hash pengamatan langsung

di lokasi penelitian dan data sekunder berupa data yang diperoleh dari instansi seperti

Sub Dinas DPU Bina Marga Kodya DIY, DLLAJR dan Bho Statistik Kodya

Yogyakarta.

4.1.2 Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data adalah sebagai beiikut ini.

1. Survei kondisi geometri

Survei ini dilakukan pada tiap kaki shnpang yang meliputi pengukuran lebar jalan.

lebar trotoar. dari masing-masing kaki simpang. Pengukuran ini dilakukan pada

malam hari agar terhindar dari arus lalulintas kendaraan. Alat yang digunakan

yaitu: alat tulis. meteran, waterpass, dan lembar kerja.

2. Survei volume lalulintas

Survei volume lalulintas dilakukan pada jam-jam sibuk untuk rnendapatkan

volume lalulintas teipadat. Semua kendaraan yang melalui persimpangan dari
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setiap kaki shnpang dihitung jumlahnya dan dibedakan berdasarkan jenis

kendaraan yaitu: mobil penumpang. pick up. truk. bus kota. sepeda motor, becak.

andong dan sepeda. Peneacahan kendaraan dilaksanakan selama tiga hari. yang

setiap haiinya dilakukan survai pada saat pagi pukul 06.30 - 08.30 WIB. siang

pada pukul 12.00 - 14.00 WIB. dan sore pada pukul 15.30 - 17.30 WIB. Alat

yang digunakan yaitu:' stop watch, alat tubs, lembar kerja. dan counter.

4.2 Metode Analisis Data

Data yang berasal dari hash pengamatan di lokasi penelitian dan data dari instansi

terkait dianahsis dengan berpedoman pada ketenman yang terdapat dalam MKJl 1997

dan HCM 1994. Anahsis ini bertujuan untuk memperkirakan ukuran kinerja shnpang

untuk suatu pola lingkungan dan situasi lalulintas tertentu. Akhir dari.anahsis ini

bertujuan untuk merencanakan pola serta ukuran geometrik yang sesuai dan memenuhi

sasaran yang diharapkan untuk kondisi lalulintas tertentu.

4.3 Lokasi Penelitian

Penehtian ini dilaksanakan pada shnpang empat Jalan Gondosuli-Jalan Melati

Wetan-Jalan Mojo-Jalan B. Suprapto, Kelurahan Bacho. Kecamatan Gondokusuman.

Kodya Yogyakarta. Untuk lebili jelasnya liliat Lampiran 15



Perubahan

Ya

LANGKAH A : DALA MASUKAN

A-l : Kondisi Geometiik

A-2 : Kondisi Laluhntas

A-3 : Kondisi lingkungan

LANGKAH B : KAPASITAS

B-1 : Lebar pendekat dan tipe simpang
B-2 : Kapasitas dasar
B-3 : Faktor penyesuaian lebar pendekat
B-4 : Faktor penyesuaian median jalan utama
B-5 : Faktor penyesuaian ukuran kota
B-6 : Faktor penyesuaian tipe lingkungan, hambatan,

samping dan kendaraan tak bermotor
B-7 : Faktor penyesuaian belok kiri
B-8 : Faktor penyesuaian belok kanan
B-9 : Faktor penyesuaian rasio ams jalan minor
B-10: Kapasitas

LANGKAH C : KINERJA LALULINTAS

C-l : Derajat kejenuhan
C-2 : Tundaan

C-3 : Peluang antrian
C-4 : Penilaian kinerja lalulintas

Keperluan penyesuaian anggapan mengenai rencana dsb

Tidak

Akhir anahsis

Sumber : Gambar 2.4:1 Shnpang Tak Bersinyal MKJl 1997

Gambar 4.1 : Bagan alur anahsis simpang tak bersinyal

51



PERUBAHAN

LTbah penentuan
fase sinyal, lebar
pendekat, aturan
membelok dsb

LANGKAH A : DATA MASUKAN

A-1 : Geometiik. pengaturan lalulintas dan
kondisi lingkungan

A-2 : Kondisi arus lalulintas

LANGKAH B : PENGGUNAAN LALULINTAS

B-1 : Fase sinyal

B-2 : Waktu antar hijau dan waktu Mang

LANGKAH C : PENENTUAN WAKTU SINYAI.

C-l : Tipe pendekat
C-2 : Lebar pendekat efektif
C-3 : Arus jenuh dasar
C-4 : Faktor-faktor penyesuaian
C-5 : Rasio arus aras-jenuh
C-6 : Waktu siklus dan waktu lujau

i.
LANGKAH D : KAPASITAS

D-l : Kapasitas
D-2 : Keperluan untuk perubahan

LANGKAH E : PERILAKU LALULINTAS

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

E-4 : Lundaan

Sumber : Gambar 2.4:1 Simpang Bersinyal MKJl 1997

Gambar 4.2 : Bagan alur anahsis shnpangbersinyal
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Data Sek under

Kondisi Lingkungan :
-Populasi wilayah
-Lokasi wilayah
-Tipe lingkungan jalan
-Hambatan samping

Pembahasan dan Pemecahan masalah

I
Kesimpulan dan Saran

Gambar 4.3 Bagan keija studi analisis & pemecahan masalah lalulinta.s


