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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada salah satu simpang bersinyal di 

Kabupaten Pasuruan. Tepatnya berada di simpang empat bersinyal taman dayu 

Pandaan. Simpang bersinyal Taman Dayu adalah pertemuan antara Jalan R.A 

Kartini, Jalan By pass Pandaan, Jalan Malang – Surabaya, dan Jalan Tol 

Pandaan. dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian 

 Sumber : Google Maps 
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3.2  Studi Literatur 

         Studi literatur bertujuan  untuk menghimpun data-data atau sumber-

sumber yang dapat mendukung dan mendasari penelitian yang akan 

dilakukan. Studi literatur didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku 

dokumentasi, internet dan pustaka. 

 

3.3  Survei Pendahuluan  

        Survei pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui data-data awal 

mengenai pola arus lalu lintas, lokasi survei yang akan dipilih dan jam-jam 

sibuk/puncak (peak hour) dan juga kondisi lingkungan disekitar simpang. 

Adapun hal-hal yang berfungsi diadakan survei ini yaitu : 

1) Penempatan tempat/titik lokasi survei yang memudahkan pengamat. 

2) Penentuan arah lalu lintas dan jenis kendaraan yang disurvei  

3) Membiasakan para penyurvei dalam menggunakan alat yang akan 

digunakan. 

4) Memahami kesulitan yang memungkinkan muncul pada saat pelakasanaan 

survei dan melakukan revisi sesuai dengan keadaan lapangan serta kondisi 

yang mungkin dihadapi. 

 

3.4  Tahap Pengumpulan Data 

              Data yang digunakan dalam peneltitian ini dibedakan atas data primer 

dan data sekunder. 

 

3.4.1 Data primer  

        Data primer yang dibutuhkan adalah data geometrik simpang, arus lalu 

lintas di persimpangan, waktu signal dan kondisi lingkungan.  

1. Data Arus Lalu Lintas 

 Data arus lalu lintas diambil dengan melakukan surveipada jam-jam 

sibuk di tiap-tiap lengan persimpangan guna mendapatkan data yang 

akurat dan dilakukan dalam periode waktu interval per 15 menit selama 2 
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jam pada hari senin, kamis, sabtu dan minggu. Adapun jam-jam 

pelaksanaan surveiyaitu : 

1) Pagi hari antara pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB 

2) Siang hari antara pukul 12.00 WIB sampai dengan 14 .00 WIB 

3) Sore hari antara pukul 16.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB 

Jenis kendaraan yang disurveidisesuaikan dengan penggolongan jenis 

kendaraan pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia ( MKJI 1997 ) yaitu 

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

2. Data Kondisi Lingkungan Persimpangan 

       Data kondisi lingkungan persimpangan diambil berdasarkan hasil 

surveitentang gambaran kondisi tipe lingkungan jalan pada setiap lengan 

simpang, serta hambatan samping yang terjadi di sekitar simpang Taman 

Dayu. 

3. Survei Waktu Signal 

Survei ini dimaksudkan untuk mengetahui waktu sinyal. Data yang 

diambil yaitu waktu lampu merah, hijau dan kuning dilakukan berulang 

selama 4 hari pada jam-jam puncak pagi, siang, dan sore untuk 

pengoperasian sinyal yang ada pada persimpangan Taman Dayu 

4. Data Geometrik  

Data geometrik persimpangan taman dayu diperoleh dari hasil 

surveiyang meliputi pengukuran lebar lajur lalu lintas, lebar bahu, lebar 

median. 

 

3.4.2  Peralatan survei 

Peralatan yang digunakan dalam surveidisesuaikan dengan kebutuhan, antara 

lain : 

1) Formulir penelitian jumlah kendaraan yang keluar pada tiap-tiap lengan. 

2) Pita ukur (roller meter) untuk mendaptkan data geometri jalan dan ukuran 

kendaraan. 

3) Stopwatch (pencatat waktu) untuk penunjuk waktu interval.  

4) Pencacah (hand counter) untuk menghitung jumlah kendaraan  
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3.4.3 Data Sekunder  

Data sekunder yang diperoleh adalah sebagai berikut :  

1. Peta Kabupaten Pasuruan 

2. Fungsi dan kelas jalan 

3. Data Jumlah  penduduk 

Data tersebut diperoleh dari Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga 

Kabupaten Pasuruan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. 

 

3.5    Evaluasi Kinerja Simpang Bersinyal 

         Evaluasi kinerja simpang dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja 

simpang Taman Dayu Pasuruan pada kondisi saat ini, yaitu dengan 

melakukan perhitungan seberapa besar derajat kejenuhan pada simpang 

tersebut. Dengan mengacu pada metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia 

1997 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bina Marga. 

 

3.6  Analisa Perbaikan Kinerja Simpang 

 Analisa perbaikan dilakukan apabila hasil evaluasi kinerja simpang 

bersinyal pada kondisi eksisting melebihi batas toleransi DS ≥ 0,8 yaitu 

dengan melakukan pengaturan waktu siklus dan merubah fase sinyal yang 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja simpang bersinyal. 

 

3.7  Analisa Kinerja Simpang Lima Tahun Yang Akan Datang 

  Analisa kinerja simpang dalam 5 tahun mendatang dilakukan untuk 

 mengetahui tingkat kinerja simpang dari tahun 2017-2021. Analisa ini 

 dilakukan dengan berdasarkan hasil analisa perbaikan kinerja simpang, 

 serta berdasarkan pertumbuhan lalu lintas dan pertumbuhan jumlah 

 penduduk yang terjadi. 


