
20 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Umum 

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, secara umum data yang 

telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan 

memecahkan masalah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif analitif yaitu penelitian yang bukan bersifat eksperimen, metode yang 

digunakan yaitu metode survey langsung ke lapangan (Manual), dimaksudkan 

untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan (berupa data primer dan 

sekunder) 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu berada pada persimpangan Jl. Raya Karanglo – Jl. 

Perusahaan Malang..Untuk lebih jelas lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Gambar 3.1   Lokasi Penelitian 
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Gambar 3.2. Bagan Tahapan Studi 
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3.4 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui gambaran umum dari 

lokasi studi. Pengamatan langsung pada lokasi ini sebagai dasar untuk 

menetapkan perumusan dan identifikasi permasalahan. Sehingga pada tahapan ini 

didapatkan data – data yang nantinya berfungsi untuk evaluasi kinerja simpang. 

3.5.  Pengumpulan Data 
 

3.5.1. Jenis Data 
 

Data-data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder ,yaitu 

meliputi: 

a) Data primer, meliputi kondisi geometrik, arus lalu lintas, dan waktu 

sinyal. 

b) Data sekunder yang digunakan yaitu peta lokasi studi dan data jumlah 

penduduk Kota Malang 

 

3.5.2. Pengumpulan Data Primer 
 

Pengumpulan data primer merupakan hasil survey dilokasi studi, 

yaitu pada simpang bersinyal jalan Jl.Raya Karanglo – Jl.Perusahaan, 

meliputi : 

 

a) Kondisi Geometrik Jalan 
 

 Survey dilakukan untuk mengetahui lebar jalan, lebar pendekat tiap 

lengan simpang, dan jarak antar simpang. 

 

b) Arus Lalu Lintas 
 

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara survey langsung 

di lapangan dan pencatatan manual volume lalu lintas, pencatatan 

dilakukan dengan mencatat pergerakan kendaraan yang lewat meliputi 

kendaraan ringan (LV), Kendaraan berat (HV), Sepeda motor (MC), dan 

kendaraan tak bermotor (UM), yang dilaksanakan selama 6 hari yaitu 

(Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu). Sedangkan untuk waktu 

survey dilakukan selama 12 jam, dimulai dari pukul 06.00 – 18.00, dengan 
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periode interval per 15 menit. 

c) Operasional Sinyal 

Proses pengambilan data ini dilakukan bersamaan pada saat 

survey dilapangan seperti waktu siklus, dan fase. 

 

3.5.3.Peralatan Survey 

Dalam pelaksanaan survey peralatan yang digunakan meliputi : 

1.   Alat tulis, yang berfungsi untuk mencatat semua hasil penelitian 

dilapangan. 

2.   Pencatat  waktu  (stop  watch)  untuk  mengukur  pergantian  

periode pengamatan kendaraan. 

3.   Meteran (roolmeter) digunakan dalam pengukuran. 

4.   Formulir survey, yang digunakan untuk mencatat jumlah 

kendaraan, sesuai dengan jenis kendaraan yang melewati simpang 

yang diamati. 

5.   Papan tulis (clipboard). 

6.   Handtally counter, digunakan untuk menghitung jumlah kendaraan 

yang lewat. 

3.6.   Evaluasi Kinerja 

 Evaluasi Kinerja simpang dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja 

simpang Jl. Raya Karanglo – Jl. Perusahaan pada saat ini, yaitu untuk mengetahui 

nilai dari Kapasitas (C), derajat kejenuhan (DS), Panjang Antrian (QL) dan 

Tundaan (D) pada simpang tersebut. Evaluasi dilakukan dengan mengacu metode 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997 yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jendral Bina Marga.  

 

3.7    Analisa Perbaikan Kinerja Simpang 

Analisa perbaikan dilakukan apabila hasil evaluasi kinerja simpang 

bersinyal pada kondisi eksisting melebihi batas toleransi DS ≥ 0,85, maka perlu 

dilakukan analisa perbaikan untuk meningkatkan kinerja simpang bersinyal. yaitu 

dengan melakukan pengaturan terhadap waktu siklus dan merubah fase sinyal 
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yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja simpang bersinyal. Jika DS ≤ 0.85 

maka tidak perlu dilakukan analisa perbaikan kinerja simpang bersinyal. 


