
BABIV
 

METODE PENELITIAN
 

4.1. Metode Penelitian 

Penelitian terhadap ruas jalan Solo kIn 13,5 dan AM Sangaji adalah untuk 

membandingkan (komparasi) karakteristik arus lalu lintas metode Greensheilds, 

Greenberg, dan Underwood. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.1. Metode Penentuan Subyek 

Penentuan subyek adalah mencari variabel stau hal yang dapat dijadikan 

sasaran dan perbandingan dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan analisis 

ruas jalan, yaitu volume dan kecepatan la1ulintas yang mana parameter-parameter ini 

akan dimasukkan dalam metode Greensheilds, Greenberg, dan Underwood. 

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

landasan teori setelah subyek penelitian ditentukan. 

4.1.3. Metode Inventarisasi Data 

Untuk penelitian terhadap mas jalan Solo km 13,5 dan AM Sangaji, 

diperlukan suatu metode inventarisasi terhadap data-data disekimr jalan yang akan 

ditinjau. 

Inventarisasi data yang digunakan pada penelitian di ambil dengan data 

primer. Data primer adalah data yang didapatkan dengan cara obsevasi atau 

pengamatan langsung dilokasi penelitian, yang meliputi pencacahan terhadap volume 

dan kecepatan kendaraan yang melewati mas jalan tersebut. 

4.2. Metode Analisis Penelitian 

Apabila invetarisasi data telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

meneliti kembali data tersebut. Data diteliti dengan melakukan perhitungan dan 

analisis berdasarkan urutan pengeTjaannya ~eperti pada bagan aliT p~nelilian pada 

gambar 4.1 berikut : 
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MULAI
 

,
 
I.SURVEY PENDAHULUAN DAN PEMILIHAN LOKASI : 

1.1. Jalan penghubung lintas kota Jogja-Solo (Jln. Solo kIn 13,5)
 
1.2. Jalan dalam kota GIn. A.M. Sangaji)
 
1.3. Membuat format fomulir penelitian
 

1.3.1. Form Kepadatan
 
1.3.2. Form Kecepatan
 

2. PERSIAPAN SURVEY:
 
Menyiapkan alat perekam (camera video)
 
2.1. Komputer
 
2.2. Webcam dan Tripord
 

3. SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA: 
3.1. Volume Jalan
 
3.2. Kecepatan Jalan
 

4. ANALISIS DATA: 
4.1. Metode Greensheilds
 
4.2. Metode Greenberg
 
4.3. Metode Underwood
 
4.4. Analisis Regresi-Linear
 
4.5. Koofisien Determinasi
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN
 

SELESAI 

Gambar 4.1. Bagan Alir Jalannya Penelitian 
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4.2.1. Survey Pendahuluan dan Pemilihan Lokasi 

Kegiatan ini dilakukan pOOa tahap ini OOalah memilih dan melihat (survey) 

lokasi yang akan diteliti pOOa mas jalan Solo kIn 13,5 dan AM Sangaji. Adapun 

pertimbangan pemilihan jalan Solo kIn 13,5 dan AM Sangaji sebagai lokasi 

penelitian berdasarkan pOOa kondisi jalan yang lurns dan tidak begitu banyak 

hambatan sampingnya (side fraction) ataupun seragam agar nantinya didapat 

kecepatanl volume kendaraan yang maksimal. Pemilihanjalan Solo kIn 13,5 dan AM 

Sangaji sebagai jalan dalamkota dimaksudkan sebagai bahan pembanding jalan luar 

kota danjalan dalam kota. 

4.2.2. Persiapan Survey di Lapangan 

Kegiatan ini dilakukan pOOa tahapan-tahapan,yaitu dengan mencari lokasi 

pengambilan data, dengan menyewa tempat yang memiliki bangunan tingkat 2 (dua). 

Dimaksudkan pada pengambilan data semua kendaraan dapat terlihat semua, 

sekaligus mengOOakan sosialisasi dan koordinasi dengan pemilik rumah tentang 

penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu, kami juga mempersiapkan aIm-alat 

unluk proses pengambilan data dilapangan, alat-alntnya yaitu : 

1.	 Webcam merek IBM 

2.	 Tripord dengan tinggi 1,5m 

3.	 Komputer dengan spesifikasi :
 

a Prosesor intel Pentium IV 1,7 GHz
 

b.	 Motherboth Asus P 533 s 

c.	 Vga card G-Force Fx 5500 

d.	 Hardisk Seagate 40 Gb dan RAM Visipro 512 Mb 
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4.2.3.	 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data meliputi data primer, yaitu volume, dan kecepatan 

kendaraan, yang langsung didapat dari pengumpulan data dilapangan. 

Untuk pengambilan data kecepatan mengingat sebelumnya diamati bahwa 

pada kedua mas jalan tersebut terdapat hambatan samping yang seragam sejauh 1 

Ian, maka dari itu untuk mengambil data kecepatan tersebut kita menggunakan 

metode spot speed. Ruas jalan diberi tanda sepanjang 7 meter (jalan Solo kIn 13,5) 

dan 5 meter (jalan AM Sangaji) untuk mencari kecepatan rata-rata kendaraan yang 

lewat, berdasarkan dari jarak yang paling pendek pada spot speed yang 

menggunakan media rekam adalah 2 meter (L.RKadiyali,1991), seperti pada 

Gambar4.2 
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Gambar 4.2. Sket Jarak Spod Speed pada mas jalan Solo Km 13,5 
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Gambar 4.3. Sket jarak Spot Speed pada mas jalan AM Sangaji 

Pengambilan data dilakukan dengan bantuan alat elektronik yaitu webeam 

dan komputer. Wabeam diarahkan ke jalan dengan luasan tangkapan minimal 4 

meter dan ketinggian ± 3 meter (lihat Gambar 4.4 dan Gambar 4.5). lalu direkam 

di komputer tmtuk kemudiannya diadakan penghitungan data pada komputer dengan 

menggunakan form yang tersedia setelah itu bam dilakukan analisa Pengambilan 

data seperti ini telah dilakukan pengujian dan hasil gambar yang didapat eukup bagus 

danjelas. 
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Jarak Batas Jalan 
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Gambar 4.4. Pengambilan data kecepatan 

Selain penngaturan jarak pada mas jalan, dilakukan juga pengukuran 

ketinggian dengan tujuan agar kendaraan yang melewati mas jalan dapat tercover 

semua, tidak ada yang tertutupi, dapat direkam secara keseluruhan kendaraan yang 

melewati batas Garak batas jalan) yang dipakai untuk menghitung arus dan kecepatan 

jalan tersebut. seperti terlihat pada Gambar 4.5. 
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Ci. Ci. 

Ketinggian Kamera Video 

%! 

Gambar 4.5. Pengaturan ketinggian pengambilan data 

4.2.3.1.Ruas Jalan 

Penelitian dilakukan di mas jalan Solo kIn 13,5 dan AM Sangaji Propinsi 

DN adalah pencatatan arus dan kecepatan kendaraan. 

4.2.3.2.Analisis Data 

Setelah survey dan pengumpulan data-data lengkap, maka tahapan atau 

langkah sel~iutnya yang dilakukan adalah memproses data berdasarkan bagan alir 

(Gambar 4.4) sebagai berikut : 
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Langkah C-l :
 

Analisis
 
Metode Greensheilds
 

1
 
Langkah D-l :
 

Analisis regresi-linear
 

I 

/ 

r 

I 
Langkah A : Data Masuk 7 
A-I: Volume Kendaraan 
A-2: Kecepatan Kendaraan 

Ir 

LangkahB: 
Konversi Volume kendaraan 
ke Satuan Mobil Penumpang 

(SMP) 

1 1 
Langkah C-2 : Langkah C-3 : 

Analisis Analisis 
Metode Greenberg Metode UndetWood 

1 1
 
Langkah 0-3 :
 

Analisis regresi-linear
 
Langkah D-2 : 

Analisis regresi-linear 

I 1 
~ 

Langkah E-I : 
Langkah E-2 : Grafik hubungan matematis 

Regresi Polynomial >Kecepatan - Kepadatan 
&>Volume - Kepadatan 

Regresi Power >Volume - Kecepatan 

-~ 

Langkah F : Koefisien Determinasi (R2
) 

J 

{ I*Kesimpulan 
I 

1 
, 

-SELESAI-
Gambar 4.6. Bagan Alir Analisa 
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4.2.3.2.1. Langkah A 

Data arus dan kecepatan yang didapat dilapangan dimasukkan kedalam form 

1 dan form 2. 

4.2.3.2.2. Langkah B 

Data arus pada form 2 diubah dari satuan kend/jam menjadi smp/jam dengan 

melakukan perkalian konversi terhadap data yang ada. Nilai ekivalen dalam satuan 

mobil penumpang (smp) dapat dilihat pada TabeI3.1. 

4.2.3.2.3. Langkah C 

Menganalisis data-data pada form 1 dan 2 kemasing-masing model. Dan 

semua data yang telah dianalisis disusun kedalam tabel seperti pada Greensheilds 

(TabeI3.2), Greenberg (TabeI3.3), dan Underwood (TabeI3.4). 

4.2.3.2.4.	 Langkah D 

Dilakukan analisis-linear seperti pada rumus-rumus (3.2) sampai dengan 

(3.4) dan selanjutnya hasilnya dimasukkan kedalam rumus hubungan matematis 

antarparameter pada masing-masing model, model Greensheilds (hubungan 

Kecepatan-Kepadatan (3.6), Volume-Kepadatan (3.8), Volume-Kecepatan (3.18», 

model Greenberg (hubungan Kecepatan-Kepadatan (3.26), Volume-Kepadatan 

(3.28), Volume-Kecepatan (3.33», model Underwood hubungan Kecepatan

Kepadatan (3.40), Volume-Kepadatan (3.54), Volume-Kecepatan (3.47» yang 

menghasilkan persamaan-persamaan hubungan matematis. 



48 

4.2.3.2.5. Langkah E 

Langkah E-1, semua persamaan-persamaan hubungan matematis tersebut 

diplotkan ke dalam grafik hubungan matetetik yang menghasilkan 3(tiga) grafik 

yaitu : Grafik hubungan matematis antara kecepatan-kepadatan untuk model 

Greensheilds, Greenberg, dan Underwood. Pada masing-masing grafik terdapat 3 

(tiga) model yang dijadikan gabungkan dalam satu grafik. Grafik yang dipakai 

adalah type X-Y scatter dan pada add trendline dengan mernilih type yang sesuai 

pada masing-masing model. 

Untuk Langkah E-2, regresi Polynomial dan Power adalah sebagai 

perbandingan nilai koefisien determinasi (R Square) untuk model Greensheilds, 

Greenberg, dan Underwood. 

4.2.3.2.6. Langkah F 

Dari grafik-grafik hubungan matematis yang didapat, maka di analis kembali 

dengan koefisien determinasi (R2
) yang terdapat pada rumus (3.5). Yang 

dikumpulkan ke dalam tabel yang disimpulkan seperti pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1: Nilai Koefisien determinasi (R2
) hubungan matematis antara Kecepatan

Kepadatan, Volume-Kepadatan, Volume-Kecepatan untuk model 

Greensheilds, Greenberg, dan Underwood. 

MODEL 

S-V 

V-D 

V-S 

GREENSHEILDS GREENBERG UNDERWOOD 
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4.3. Waktu Pengamatan 

Waktu pengamatan data lapangan dilaksanakan pada anggapan hari-hari sibuk 

yaitu dari hari selasa sampai dengan kamis. Sedangkan hari puncak arus lalulintas 

diperkirakan dipengaruhi oleh aktifitas sehari-hari, seperti bekerja, sekolah, ke pasar, 

dan lain-lain. Lama waktu pengamatan yang diambil adalah selama 12 jam, yaitu 

padajam 06.00 sampai dengan 18.00 WIB, dan pengamatan ini dilaksanakan 2 hari 

(2x12 jam), karena dianggap telah mewakili sampel lainnya dan untuk 

membandingkan metode-metode ini. Waktu 2 hari ini dimaksud adalah waktu 

pengamatan pada 1 (satu) mas jalan, maka total waktu pengamatan adalah 4 hari. 


