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BAB III

METODOLOGI

3.1. Lokasi Studi

Lokasi Studi ini berada di wilayah Kecamatan Klojen – Kota Malang.

Jalan Kawi mempunyai panjang jalan dengan total 925 m dan mempunyai dua

jenis tipe jalan terlihat digambar 3.1 dari arah barat titik 0-530 m mempunyai 2

jalur 4 lajur terbagi dengan lebar masing-masing kearah timur 8 m dan kearah

barat 6 m dan lebar median 30 cm, sedangkan dari titik 530 m - 925 m

mempunyai 1 jalur 2 lajur tak terbagi dengan lebar jalan 12m. Jalan Kawi juga

mempunyai simpang jalan yaitu masing-masing 3 pertigaan tak bersinyal dan 1

perempatan bersinyal.

Gambar 3.1 Peta Lokasi Studi
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3.2. Diagram Alur

Secara umum kegiatan penelitian ini mengikuti alur sebagai berikut :

Gambar 3.2. Diagram Alur Tahapan Studi
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3.3. Lokasi dan Pelaksanaan Survey

Pelaksanaan survey dilakukan pada ruas jalan Kawi Kota Malang.

Pelaksanaan survey dilakukan selama 7 hari dalam satu minggu tidak pada waktu

khusus ( libur hari besar, unjuk rasa, dll). Periode waktu survey adalah 12 jam

terhitung pada jam 06.00 WIB s/d jam 18.00 WIB.

3.3.1 Survey Lalulintas

Survey ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah kendaraan yaitu mencatat

setiap kendaraan yang melalui titik pantau dan pengelompokan berdasarkan

klasifikasi kendaraan ( LV, HV, MC ) dengan interval waktu per 15 menit.

3.3.2 Survey Aktivitas Samping Jalan

Survey ini dilakukan dengan mengamati aktivitas samping jalan Kawi

dengan interval waktu per 15 menit, mencatat frekuensi kejadian dan

dikelompokan menurut tipe kejadian ( pejalan kaki, kendaraan berhenti dan

kendaraan keluar-masuk lahan samping jalan ).

3.3.3 Survey Geometrik Jalan

Pada geometrik jalan Kawi dilakukan dengan cara pengukuran langsung

dilapangan dengan alat ukur jalan, antara lain panjang dan lebar jalan serta lebar

median dan kerb.

3.4. Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data di lapangan harus dilakukan dengan cara

seteliti agar diperoleh data akurat. Data yang di gunakan dala teknik pengumpulan

data adalah data primer dan data sekunder.

3.4.1.Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi langsung

dilapangan sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Adapun survey yang dilakukan

adalah sebagai berikut :
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a. Data Volume Lalulintas didapat dari jumlah kendaraan yang melintasi

Jalan Kawi dan diklasifikasikan jenis kendaraan LV ( Light Vehicle ), HV

( Heavy Vehicle ),dan MC ( Motor Cicle ).

b. Data Kondisi Geometrik Jalan Kawi yaitu panjang dan lebar ruas jalan

Kawi serta lebar median dan kerb didapat dengan cara menggunakan alat

pengukur jalan.

c. Hambatan Samping meliputi pejalan kaki yang melewati badan jalan kawi

dan kendaraan yang berhenti ditepi jalan, juga kendaraan keluar-masuk

lahan samping jalan Kawi.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dimana

peneliti hanya memanfaatkan data-data yang ada sebelumnya yang tercatat

dipihak yang terkait yang dapat digunakan untuk analisa. Adapun data-data yang

dibutuhkan sebagai berikut :

a. Data pertumbuhan penduduk diperoleh dari DISPENDUKCAPIL (Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil ) Kota Malang.

b. Layout, data dari Peta Malang ataupun hasil dari pengukuran dilokasi.

c. Data Kendaraan diperoleh dari BPS ( Badan Pusat Statistik ) Kota Malang.

d. Data LHR diperoleh dari Dinas Perhubungan ataupun dari Polantas (

Kepolisian Lalulintas ) Kota Malang.

3.5. Analisa Kinerja Ruas Jalan Kawi

Data yang berasal dari hasil pengamatan dilokasi studi yaitu data

geometrik jalan, volume kendaraan dan hambatan samping. Data dianalisa dengan

berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam MKJI (Manual Kapasitas Jalan

Indonesia)1997. Pengumpulan data dilakukan pada jam puncak di ruas jalan kawi,

pada saat yang sama diamati kondisi geometrik dan lingkungan ruas jalan. Data

tersebut selanjutnya digunakan dalam perhitungan kapasitas jalan dan volume

untuk mendapatkan Derajat Kejenuhan (DS) dan kinerja jalan.
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3.6. Analisa Perbaikan dan Penentuan Alternatif

Analisa perbaikan dilakukan jika dari hasil survey terlihat kondisi

eksisting yang menghasilkan kurang optimalnya ruas jalan tersebut dan perlu

adanya suatu alternatif pemecahan untuk kondisi tersebut.

Untuk alternatif perubahan mengacu pada hasil evaluasi kinerja ruas jalan

dimana dari hasil evaluasi kinerja dapat diketahui pembebanan arus lalulintas,

derajat kejenuhan, kecepatan, kerapatan, dan waktu tempuh dari ruas jalan yang

ditinjau. Apabila hasil evaluasi didapat kinerja jalan dengan DS ≥ 0.8 , maka perlu

dilakukan alternatif perubahan yang dapat meningkatkan kinerja jalan yang ada.

3.7. Analisa Dalam 5 Tahun Mendatang (2020)

Data hasil analisa dipergunakan untuk mengetahui kinerja ruas jalan kawi

untuk 5 tahun mendatang.Dalam hal ini, asumsi 5 tahun berdasarkan data

pertumbuhan penduduk dan arus lalulintas.




