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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Umum 

Proses pengumpulan data bagi suatu perencanaan transportasi pada dasarnya 

bukan merupakan prosedur yang sembarangan, tetapi merupakan sekumpulan 

langkah-langkah yang beruntun dan terkait satu dengan yang lainnya dengan hasil 

akhir untuk mendapatkan data yang diinginkan.  

Secara keseluruhan kegiatan penelitian ini meliputi tempat dan waktu 

pelaksanaan.Untuk kegiatan penelitian dilakukan dua tahap, yaitu di lapangan dan 

analisis data. Kegiatan dilapangan yaitu dengan mendata aspek-aspek kondisi 

perlintasan kereta api sesuai dengan parameter-parameter yang akan dikaji. Dalam 

pengambilan data lapangan dilakukan 7  hari  yaitu pukul 07.00 sampai dengan 

pukul 18.00 WIB. 

3.2 Lokasi Studi 

Perlintasan Palang Pintu Kereta Api Jl. Panglima Sudirman Lamongan, 

Jawa Timur.  
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Gambar 3.1  Peta Lokasi Studi 
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Lokasi Dan Waktu Studi 

3.4.1 Lokasi 

Lokasi penelitian adalah di perlintasan kereta api Jl. Panglima Sudirman 

Lamongan, kondisi pada perlintasan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Lebar perkerasan jalan raya 14 m, 4 Lajur, 2 Jalur. 

2. Kondisi lapisan permukaan jalan raya kurang baik. 

3. Kondisi jalan rel baik. 

4. Sinyal berfungsi baik. 

5. Perlintasan dengan pintu penutup elektris yang dijaga. 

3.4.2 Waktu Survei 

Waktu penelitian adalah 1 minggu, diambil selama waktu tersebut untuk 

mengetahui pasti volume lalu lintas tinggi, sedang dan rendah. Lama pengambilan 

data dalam satu hari terhitung pukul 06.00 – 18.00 WIB. 

3.5       Pelaksanaan Studi 

Pengambilan data meliputi data primer dan data sekunder, data primer 

merupakan data yang diambil di lapangan, meliputi volume kendaraan saat 

kondisi pelayanan normal per satuan waktu, volume kendaraan akibat penutupan 

pintu perlintasan kereta api, lama waktu penutupan pintu perlintasan kereta api 

dan lama waktu pelayanan kembali kekeadaan normal. Pengamatan dilakukan 

pada masing-masing jalur pendekat perlintasan. Jenis kendaraan yang diamati 

yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat dan sepeda motor. 
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Data sekunder yang diambil meliputi : jadwal kereta api yang melintas, jenis 

kereta api yang melewati perlintasan dan volume kendaraan. Jadwal kereta api 

dan jenis kereta api yang melintas diperoleh dari instansi yang terkait dalam hal 

ini pihak PT KAI. Data volume kendaraan diperoleh dari Dinas Bina Marga 

propinsi Jawa Timur. 

3.6.       Peralatan dan Pengamat 

o Peralatan 

 Peralatan yang digunakan untuk survei adalah sebagai berikut: 

 Blanko survei 

 Alat tulis 

 Jam atau alat penunjuk waktu 

 Stopwatch 

 Counter  

o Jumlah pengamat 

Jumlah pengamat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

 1 orang mencatat waktu, lama penutupan pintu perlintasan kereta api dan 

lama pelayanan kembali kekeadaan normal. 

 4 orang menghitung banyaknya kendaraan terhenti akibat penutupan pintu 

perlintasan kereta api 

 2 orang bertugas mengukur panjang antrian yang terjadi akibat penutupan 

pintu perlintasan kereta api. 

 2 orang bertugas mencatat tundaan yang terjadi akibat penutupan pintu 

perlintasan kereta api. 
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Jumlah pengamat yang diperlukan 10 orang dalam sehari termasuk 1 orang 

cadangan dan 1 orang koordinator. 

3.7.      Langkah Survei 

Survei dilakukan pada pintu perlintasan kereta api I Jl. Panglima Sudirman 

Lamongan. Periode pengamatan dilakukan selama satu minggu. Waktu 

pengamatan dilakukan mulai pukul 06.00 – 18.00 WIB, langkah kerja 

pengambilan data dijelaskan dibawah ini: 

1. Penentuan lokasi pengamatan (prasurvei) 

2. Diadakan pertemuan untuk menjelaskan kepada anggota survei mengenai cara-

cara pengambilan data dan pengisian formulir. 

3. Pengambilan data diawasi oleh coordinator secara berkala sehingga masalah 

dan hambatan yang dialami oleh pengamat dapat diatasi sedini mungkin. 

4. Peta lokasi pengambilan data studi 
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3.8 Pengolahan Data 

Setelah data-data tersebut diperoleh, maka data-data tersebut diolah untuk 

menghitung  lama tundaan dan panjang antrian akibat penutupan perlintasan 

kereta api. 

3.9    Analisa Data 

Analisa data adalah suatu proses mengambil atau menjawab kesimpulan 

dari data-data yang ada. Analisa diperlukan untuk menggambarkan kesimpulan 

apakah relevan dengan studi yang dilakukan. Metode analisa yang digunakan 

pada studi ini adalah dengan menggunakan model regresi linier sederhana yang 

kemudian dilanjutkan dengan perhitungan uji koefisien korelasi, koefisien 

determinasi, uji t dan uji F. Dalam penelitian ini digunakan beberapa model yang 

nantinya akan dipilih model mana yang paling sesuai mempresentasikan keadaan 

yang terjadi di lapangan. Model tersebut antara lain: 

1. Linier : Y= a + bi.X1 + bi.X2 

2. Logarithmic           : Y = a + bi.Ln ( X1) + bi.Ln (X2) 

3. Quadratic : Y = a + bi .X1 + b2.X22 

4. Cubic : Y = a + bi.Xi + b2.X22 + b3.X33 

5. Exponential : Y=a.(ebl.x1.x2) 

Dari beberapa elemen atau variabel data primer yang diambil pada survei 

utama dan didukung dengan data sekunder, maka selanjutnya akan diolah lebih 

lanjut sehingga diperoleh hasil penelitian. Analisis dari hasil penelitian akan 

menjelaskan fenomena yang terjadi akibat penutupan pintu lintasan kereta api 

terhadap tundaan dan panjang antrian yang terjadi pada kendaraan. Evaluasi 
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dilakukan dengan membangun model yang sesuai agar dapat mempresentasikan 

keadaan dilapangan dan menjadi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh. 




