
BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode adalah pengetahuan tentang gagasan, tindakan atau tata kerja

secara beraturan atau secara terarah. (The consice oxford Dictionary Fifth Edition,

1996)

Penelitian adalah pengkajian (study) atau penyelidikan (investigation)

secara teliti dan teratur dalam suatu bidang ilmu pengetahuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini

adalah dengan menggunakan metodologi diskriptif kualitatif yaitu penelitian

dengan memberikan penjelasan secara rinci fakta dengan mengumpulkan,

memilahkan dan menghubungkan data untuk menyimpulkan gejala yang diamati.

Dalam menganalisis kinerja suatu simpang, penelitian dilakukan dengan

melakukan pengamatan langsung kondisi simpang di lapangan. Selain

pengamatan di lapangan, data-data lain yang diperlukan diperoleh dari data-data

pada tahun sebelumnya yang diambil dari kantor dinas terkait.

4.1 Jenis Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik kesimpulan, fakta adalah segala

pengalaman, perubahan, kejadian atau kenyataan yang cukup mantap sehingga

dapat dipercaya dalam suatu penyelidikan. (Suhardjo, 2003)

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua

yaitu:
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1. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan yang

berupa hasil survey lapangan dan merupakan data riil yang digunakan

dalam keperluan analisis.

2. Data sekunder

Date sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang berupa

data hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

4.1.1 Data primer

Data primer pada penelitiian ini meliputi kondisi geometri, volume

lalulintas simpang dan klasifikasi kendaraan. Klasifikasi kendaraan yang

dimaksud adalah sebagai berikut ini:.

1. Kendaraan ringan (LV), yaitu kendaraan bermotor ber as dua dengan

roda empat dan jarak as 2-3 m (termasuk mobil penumpang, oplet,

mikrobis, pickup dan truk kecil).

2. Kendaraan berat (HV), yaitu kendaraan bermotor beroda lebih dari empat

dengan jarak as 3.5-5 m (termasuk bis kecil, truk dua as dengan enam roda

dan truk tiga as).

3. Sepeda motor (MC),yaitu kendaraan bermotorberoda dua atau tiga.

4. Kendaraan tak bermotor (UM), yaitu kendaraan beroda yang digerakkan

oleh manusia atau hewan (meliputi sepeda, becak, kereta kuda dan kereta

dorong). Dalam MKJI 1997 kendaraan tak bermotor tidak dianggap

sebagai unsur lalulintas tetapi sebagai unsur hambatan samping.
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4.1.2 Data sekunder

Data sekunder didapat dengan menginventarisasi data yang merujuk pada

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

Statistik Kodya Surakarta. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung data

primer. Data sekunder meliputi jumlah penduduk dan data arus lalulintas pada

jalan Kapten Tendean pada tahun-tahun sebelumnya.

4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada simpang tiga tak bersinyal yang terletak di

depan pasar Nusukan, Surakarta, Jawa Tengah. Lokasi tersebut dipilih karena

daerah tersebut sering terjadi kemacetan lalulintas dan kendaraan yang lewat

heterogen dengan jumlah yang semakin hari semakin meningkat. Untuk lebih

jelasnya denah lokasi dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 4.1.

4.3 Waktu Pengamatan

Pengamatan dilakukan selama 2 hari yaitu hari Senin dan hari Sabtu.

Pengamatan dilakukan pada hari tersebut dikarenakan dianggap sebagai hari-hari

sibuk karena pada hari Senin banyak pekerja yang memasuki kota Solo dan pada

hari Sabtu banyak yang meninggalkan kota Solo. Penelitian dilakukan pada jam-

jam sibuk yaitu pada :

1. Pagi : pukul 06.30-08.30 Wib

2. Siang : pukul 12.00-14.00 Wib

3. Sore : pukul 16.00-18.00 Wib
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Volume lalulintas dicatat setiap 15 menit kemudian diolah untuk menjadi

volume lalulintas tiap jam. Untuk menentukan jam puncak yaitu dengan memilih

volume lalulintas tiap jam yang terbesar. Sebagai contoh penghitungan jam

puncak adalah sebagai berikut:

Contoh : Interval waktu pada periode pagi

06.30-06.45

06.45-07.00

07.00-07.15

07.15-07.30

07.30-07.45

07.45-08.00

08.00-08.15

08.15-08.30

Periode 1 jam pertama

Periode 1 jam kedua

Periode 1 jam ketiga

_• Periode 1 jam keempat

Periode 1 jam kelima

Setelah didapatkan data volume lalulintas untuk tiap jam (smp/jam) dan

setiap periode pengamatan (pagi,siang dan sore) masing-masing untuk hari Senin

dan Sabtu, maka selanjutnya adalah dengan menjumlalikan volume lalulintas

setiap masing-masing gerakan pada setiap lengan simpang. Untuk menentukan

jam puncak yaitu dengan memilih volume lalulintas terbanyak pada setiap periode

(pagi, siang dan sore).

4.4 Pengumpulan Data

Sebelum melakukan pengumpulan data, dilakukan observasi awal yang

bertujuan untuk melihat dan mengamati serta menentukan titik-titik mana yang

akan diteliti.
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Cara pengumpulandata adalah sebagai berikut:

1. Survey kondisi geometri

Survey ini dilakukan pada tiap simpang yang meliputi pengukuran lebar

pendekat dari masing-masing simpang. Pengukuran dilakukan pada malam

hari agar tidak mengganggu lalulintas.

2. Survey volume lalulintas

Survey volume lalulintas dilakukan pada jam-jam sibuk untuk

mendapatkan volume lalulintas terpadat. Semua kendaraan yang melalui

persimpangan dari setiap lengan simpang dihitung jumlahnya dan

dibedakan berdasarkan jenis kendaraannya. Pada survey lalulintas ini

digunakan handycam untuk merekam kendaraan yang melewati

persimpangan tersebut. Alat ini diletakkan pada posisi dimana semua

kendaraan yang lewat dapat terekam yaitu pada atap sebuah pos keamanan

dengan ketinggian ± 4m dari permukaan tanah. Untuk lebih jelasnyan

posisi handycam dapat dilihat pada Gambar 4.1. Setelah pengambilan

gambar selesai maka hasilnya dihitung dan dicatat pada formulir yang

telah disiapkan. Penghitungan dilakukan dengan cara penghitungan

manual yaitu menghitung langsung dengan melihat video hasil rekaman.

3. Survey hambatan samping

Survey hambatan samping ini digunakan untuk menentukan kelas

hambatan samping (tinggi, sedang, rendah). Hambatan samping dalam

penelitian ini meliputi:
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a. Pejalan kaki (PED = Pedestrians)

b. Parkir dan kendaraan berhenti (PSV= Parking and Slow of

Vehicles)

c. Kendaraan keluar masuk (EEV = Exit and Entry of Vehicles)

d. Kendaraan lambat (SMV = Slow Movingof Vehicles)

Survey dilakukan dengan menempatkan beberapa orang surveyor

pada setiap ruas jalan untuk menghitung setiap kejadian hambatan

samping. Pada setiap ruas jalan ditempatkan 4 surveyor sehingga untuk

survey hambatan samping ini dibutuhkan 12 surveyor. Hasil pengamatan

ditulis dalam formulir yang telah disiapkan.

Alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah :

1. Stop wacth atau jam tangan

2. Alat tulis dan formulir yang telah disiapkan.

3. Alat ukur atau meteran untuk mengukur lebar jalan

4. Alat hitung atauhand counter untuk menghitung jumlah kendaraan.

5. Kamera (handycam)

4.5 Metode Analisis Data

Data yang berasal dari hasil pengamatan di lokasi penelitian dan data dari

instansi terkait dianalisis dengan berpedoman pada ketentuan dalam Manual

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui

kinerja simpang apakah masih layak atau tidak. Apabila dari hasil analisis

menunjukkan kinerja simpang sudah tidak layak lagi, maka perlu adanya

pemecahan masalah. Akhir dari analisis ini bertujuan untuk merencanakan pola
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serta ukuran geometri yang sesuai dan memenuhi sasaran yang diharapkan untuk

kondisi lingkungan tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2

Bagan alir analisis simpang tak bersinyal dan Gambar 4.3 Bagan kerja studi

analisis dan pemecahan manalah lalulintas.
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Keterangan Gambar 4.1:

1, 2, 3, 4 : Surveyor hamhatan samping pada Jl. Kapt. Tendean Utara

5, 6, 7, 8 : Surveyor hambatan samping pada Jl. Kapt. Tendean Selatan

9, 10, 11,12 : Surveyor hamhatan samping pada Jl. Adi Sumarmo

: Pos Keamanan (posisi handycam)

Pasar Nusukan yang terbakar

Kios-Kios pasar Nusukan sementara setelah terjadi kebakaran

: Pertokoan
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Perubahan

Ya

B-l

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

B-8

B-9

B-10

LANGKAH A :DATA MASUKAN

A-1 : Kondisi Geometrik

A-2 : Kondisi Lalulintas

A-3 : Kondisi Lingkungan

LANGKAH B : KAPASITAS

: Lebar pendekat dan tipe samping
: Kapasitas dasar
: Faktor penyesuaian lebar pendekat
: Faktor penyesuaian median jalan utama
: Faktor penyesuaian ukuran kota
: Faktor penyesuaian tipa lingkungan, hambatan,

samping dan kendaraan tak bermotor
: Faktor penyesuaian belok kiri
: Faktor penyesuaian belok kanan
: Faktor penyesuaian rasio arus jalan minor
: 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 analisis

Sumber : Simpang Tak Bersinyal MKJI, 1997

Gambar 4.2 Bagan alir analisa simpang tak bersinyal
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Data Sekunder

Jumlali penduduk

Data arus lalulintas

pada tahun - tahun

sebelumnya
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Gambar 4.3 Bagan kerja studi analisis dan pemecahan masalah lalulintas


