
BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jen is Data

Data yang mendukung penelitian dikelompokkan dalam dua macam yaitu

data primer dan data sekunder. Masing-masing kelompok data dijelaskan sebagai

berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari lapangan yang

bempa survey faktor-faktor yang berpengaruh dalam penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, dalam penelitian ini didapatkan

data lokasi pasar Demangan, mas jalan Gejayan dari Dinas Pasar Kota

Jogjakarta dan Sub Dinas Bina Marga Kimpraswil. Hub Sleman dan Sub

Dinas Bina Marga Kimpraswil. Hub Kota Jogjakarta dan data jumlah

penduduk Jogjakarta dari BPS.

4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di mas jalan Gejayan yang berhubungan dengan

pasarDemangan (lihat gambar 4.1). Ruas sepanjang 200 meter diukur dari depan

pasar Demangan.

26



Keterangan :

JL. COLOMBO

O

E
>

> JL. GARUDA

HI

JL.CENDRAWASIH

PASAR DEMANGAN

JL. URIP SUMOHARJO

|| Lokasi Survey

Gambar 4.1 Denah Situasi
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4.3 Peralatan

Peralatan yang dipergunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Alat tulis dan data board

2. Denah lokasi

3. Stopwatch

4. Counter

5. Rol meter

6. Sepeda motor

4.4 Persiapan Penelitian

Demi kelancaran penelitian, langkah yang dilakukan adalah :

1. Survey pendahuluan

Survey ini dilakukan sebelum palaksanaan penelitian sesungguhnya

dilakukan, yang termasuk kedalam survey ini antara lain :

a. penentuan lokasi pengamatan,

b. penentuanjenis amatan,

c. penentuan waktu amatan dan

d. pengamatan kendala yang mungkin terjadi saat survey sesungguhnya.

2. Penjelasan teknik pengambilan data

Agar lebih efisian pada waktu pengambilan data maka dipakai beberapa

tenaga surveyor yang bertugas membantu peneliti dalam mengambil data di

lapangan. Sebelumnya tenaga surveyor ini telah diberi penjelasan terlebih

dahulu mengenai tugas mereka masing-masing di lapangan.
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4.5 Pelaksanaan Penelitian

Datapendukung yang akan diambil pada penelitian ini adalah :

1. Volume ams lalu-lintas (Q)

Pendataan volume lalu-lintas dipisahkan berdasarkan jenis kendaraan sesuai

dengan klasifikasinya, survey dilakukan secara manual menggunakan counter.

2. Hambatan samping (SF)

Dalam pendataan hambatan samping surveyor langsung melakukan

pencacahan, yaitu dengan cara :

a. menentukan batas-batas yang akan diamati yang telah ditentukan

sebelumnya pada survey pendahuluan dan

b. menentukan segmen amatan dengan cara mambagi segmen amatan

menjadi dua, 100 mke arah kanan pasar dan 100 m ke arah kiri pasar.

3. Kecepatan tempuh (V)

Pendataan kecepatan tempuh yaitu diambil dari waktu tempuh kendaraan

ringan yang diwakili oleh mobil penumpang yang melewati mas jalan amatan.

Dilakukan dengan cara sebagai berikut ini:

a. pengamatan dilakukan sepanjang 200 m di ruasjalan amatan.

b. surveyor dengan menggunakan sepeda motor mengikuti mobil penumpang

sesuai dengan kecepatannya, dalam 15 menit diambil 3 data dan dilakukan

selama enam jam, pada saat kendaraan melewati tanda batas awal segmen

surveyor menghidupkan stopwatch dan mematikannya ketika kendaraan

tersebut melewati batasakhir segmen yang telah ditentukan.
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4.5 Waktu Penelitian

Hari yang ditentukan untuk waktu pengamatan adalah hari Sabtu 19 Juni

2004, Minggu 20 Juni 2004, Senin 21 Juni 2004, sedangkan untuk jam

pengamatan yaitu pada pukul 06.30 WEB sampai dengan pukul 12.30 WIB untuk

setiap harinya.

4.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data survey terkumpul. Dalam pengelolaan

data untuk mengetahui kapasitas dan kecepatan tempuh kendaraan di jalan

Gejayan dipakai acuan dari Manual Kapasiatas Jalan Indonesia (1997) untuk jalan

perkotaan.
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Penelitian tugas akhir ini direncanakan berdasarkan pada tahapan-tahapan

seperti pada gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Tahapan-tahapan penelitian


