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METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Tahapan penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus tentang perilaku lalu lintas pada 

simpang tiga tak bersinyal Jalan Solo km 13. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan tahapan penelitian seperti gambar 4.1 . 

Data primer 
• Kondisi geometrik 
• Kondisi lingkungan 
• Volume lalu lintas 

Data sekunder 
• Jumlah penduduk 
• Kecelakaan lalu Hutas 

Analisis data dan pembahasan dengan MKJI 1997 

Gambar 4.1 Bagan alir penelitian 
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4.2 Studi Uteratur 

Dalam melakukan penelitian studi literatur merupakan hal penting sebagai 

bahan pembanding sehingga penelitian tersebut menghasiIkan· altematif 

penanganan keadaan di lapangan yang sesuai. Studi literatur ini perlu digali dan 

diperdalam terutama terhadap semua hal yang menyangkut permasalahan yang 

akan dibahas. Studi literatur dilakukan terhadap penelitian tugas akhir sebelumnya 

dan buku-buku yang berkaitan dengan tugas akhir ini. 

4.3 Lokasi penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang diambil adalah simpang tiga 

tak bersinyal dengan kondisi lalu lintas yang dianggap cukup padat dan sering 

terjadi gangguan lalu lintas berupa arus lalu lintas yang tidak teratur dan rawan 

terjadi kecelakaan lalu lintas. Simpang tersebut terletak di lalan Solo km 13. 

Denah lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Denah lokasi penelitian 
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!4.4 A1atpenelitian 

PeraIatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.	 Arloji yang digunakan sebagai penunjuk waktu dan pengukur interval 

waktu. 

2.	 Kamera handycam dan kaset untuk merekam aktivitas lalu lintas yang 

terjadi pada simpang. 

3.	 Meteran yang digunakan sebagai alat pengukur Iebar lengan simpang. 

4.	 Schafolding dan papan, sebagai tempat perletakan kamera dalam proses 

pengambilan data. 

-) 4.5 Data penelitian 

Dalam penelitian ini diperlukan data-data untuk keperluan analisis kondisi 

operasional dari simpang yang diteliti yang meliputi : 

1.	 Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

langsung di lapangan. Yang termasuk data primer adalah : 

a.	 Kondisi geometrik, yaitu lebar jalan dan jalur dari masing-masing 

lengan simpang. 

b.	 Kondisi lingkungan, yaitu aktititas disekitar simpang. 

c.	 Volume lalu lintas, yaitu jumlah kendaraan yang melewati simpang 

menurut jenis kendaraan dan pergerakannya. 

2.	 Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan 

perencanaan simpang. Data sekunder pada penelitian ini berupa data 

jumlah penduduk yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik Jogjakarta dan 

data kecelakaan lalu lintas yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Kalasan. 
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4.6 Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan melakukan survai pendahuluan 

untuk mengamati lokasi penelitian, jenis kendaraan yang melewati simpang dan 

menentukan tempat kedudukan kamera handycam. Pengambilan data geometrik 

simpang dilakukan dengan eara mengukur lebar lengan simpang, lebar median, 

dan lebar bukaan median dengan menggunakan rollmeter. Pengambilan data 

volume lalu lintas dilakukan dengan earn merekam aktivitas lalu lintas pada 

simpang dengan menggunakan kamera handycam. Pengambilan data volume lalu 

lintas dilakukan selama 3 hari, yaitu hari Senin, hari Selasa dan hari Sabtu. Dalam 

satu hari dilakukan pengamatan sebanyak dua kali yaitu jam 06:15 - 08:15 dan 

jam 15:00 - 17:00. 

4.7 Analisis data 

Setelah didapatkan data primer dan data sekunder dari penelitian di 

lapangan maka dilakukan analisis berdasarkan Manual Kapasitas lalan Indonesia 

1997 untuk mengetahui kondisi operasional dari simpang yang diteliti. Hasil 

analisis kondisi operasional simpang tersebut akan menghasilkan nilai kapasitas, 

derajat kejenuhan, tundaan dan peluang antrian. 


