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BAB III 

METODE 

3.1 Tahap Penelitian  

3.1.1 Tahapan Persiapan  

 Tahapan persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum 

memulai pengumpulan data dan pengolahan data. Dalam tahap ini 

dilakukan penyusunan rencana agar diperoleh waktu yang efektif dan 

efisien dalam mengerjakan penelitian ini. Pada tahap ini juga dilakukan 

pengamatan pendahuluan agar didapat gambaran umum dalam 

mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang ada di lapangan. 

Lingkup pekerjaan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah sebagai 

berikut:  

a. Studi pustaka terhadap materi terkait dengan penelitian yang 

dilakukan; 

b. Menentukan kebutuhan data;  

c. Mendata instansi/institusi yang dapat dijadikan sumber data. 

3.1.2 Tahapan Studi 

 Adapun diagram alur (flowchart) dari studi ini sebagai berikut. 
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3.2 Tahap Pengumpulan Data  

Tahap pengumpulan data merupakan langkah awal setelah tahap 

persiapan dalam proses penelitian. Adapun beberapa metode yang dilakukan 

dalam rangka pengumpulan data ini antara lain: 

3.2.1 Data Primer 

 Data yang diperlukan sebagai bahan analisis simpang bersinyal 

meliputi data geometrik simpang, pengaturan waktu siklus, arus lalu 

lintas dan panjang antrian. 

a. Data Geometrik Simpang  

Data geometrik yang diperlukan adalah sebagai berikut:  

 Lebar pendekat efektif (WE) pada masing-masing pendekat.  

 Lebar masuk (WMASUK) pada masing-masing pendekat.  

 Lebar keluar (WKELUAR) pada masing-masing pendekat. 

b. Data Arus Lalu Lintas  

Data arus lalu lintas yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

 Arus lalu lintas belok kanan dan kiri yang dilepaskan saat 

lampu hijau pada pendekat Barat. 

 Arus lalu lintas lurus dan belok kanan yang dilepaskan saat 

lampu hijau pada pendekat Utara. 

 Arus lalu lintas lurus dan belok kiri yang dilepaskan saat 

lampu hijau pada pendekat Selatan. 

c. Data Sinyal  

Data sinyal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

 Waktu siklus total.  

 Waktu hijau dan waktu kuning pada masing-masing lengan.  

 Jumlah fase. 

d. Hambatan Samping 

Dampak terhadap perilaku lalu lintas akibat kegiatan sisi jalan 

seperti pejalan kaki, kendaraan masuk dan keluar sisi jalan dan 

kendaraan lambat. 
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3.2.2 Data Sekunder 

a. Data Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Peta Lokasi Simpang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Peta Lokasi Simpang 

 

Sumber: https://maps.google.com 
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3.3 Tahap Penelitian 

3.3.1 Survei Pendahuluan  

Survei pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui 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 tujuan diadakan survei pendahuluan yaitu:  

a. Penempatan tempat/titik lokasi survei yang memudahkan 

pengamat.  

b. Penentukan arah lalu lintas dan jenis kendaraan yang disurvei. 

c. Membiasakan para pengamat dalam menggunakan alat yang akan 

digunakan untuk survei.  

d. Memahami kesulitan yang memungkinkan muncul pada saat 

pelaksanan survei dan melakukan revisi sesuai dengan keadaan 

lapangan serta kondisi yang mungkin dihadapi.  

3.3.2 Pelaksanaan Penelitian 

a. Waktu Penelitian  

Sebelum penelitian dimulai, terlebih dahulu melakukan 

survei untuk mengetahui waktu jam puncak kendaraan. Perkiraan 

terjadinya jam puncak adalah selama selama periode pagi antara 

pukul 06.00 WITA s.d 08.00 WITA, siang antara pukul 12.00 

WITA s.d 14.00 WITA dan sore antara pukul 17.00 WITA s.d 

19.00 WITA. 

b. Peralatan Penelitian 

 Alat tulis 

 Stop watch digunakan untuk mengukur pergantian waktu. 

 Rollmeter digunakan dalam pengukuran. 

 Tally counter digunakan sebagai alat bantu menghitung 

kendaraan.



33 

 

 Formulir survei digunakan untuk mencatat jumlah jenis 

kendaraan pada masing-masing pendekat yang melalui 

simpang. 

c. Cara Penelitian  

 Pada dasarnya pelaksanaan penelitian adalah menghitung 

semua jenis kendaraan yang melalui simpang, mencatat data 

geometrik, waktu fase dan waktu siklus lampu pengatur lalu lintas. 

d. Lokasi Penelitian  

Lokasi daerah penelitian ini berada di Kabupaten Badung, 

Bali tepatnya di kawasan persimpangan Jl. Dalung Permai – Jl. 

Padang Luwih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.3 Lokasi Penelitian 

e. Parameter Studi  

 Parameter studi yang digunakan untuk menilai kinerja 

persimpangan yang diamati adalah sebagai berikut: 

Sumber: survei 

Sumber: https://maps.google.com 
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 Kapasitas. 

 Derajat kejenuhan (DS). 

 Jumlah kendaraan terhenti (Number of Stop). 

 Tundaan. 

3.3.3 Evaluasi Kinerja 

a. 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. 

b. Analisa Kinerja Simpang 5 Tahun Mendatang 

  Analisa kinerja simpang dalam 5 tahun mendatang 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja simpang dari tahun 

2018 hingga tahun 2022. Analisa ini dilakukan dengan berdasarkan 

hasil analisa perbaikan kinerja simpang, serta pertumbuhan jumlah 

penduduk yang terjadi. 

  Formulir untuk mengestimasi kinerja simpang adalah 

sebagai berikut: 

 SIG I : mengenai kondisi geometrik, pengaturan lalu lintas  

    dan kondisi lingkungan. 

 SIG II : mengenai arus lalu lintas. 

 SIG III : waktu antara hijau dan waktu hilang. 

 SIG IV : penentuan waktu sinyal, kapasitas simpang dan  

    derajat kejenuhan. 

 SIG V : panjang antrian, jumlah kendaraan dan nilai  

    tundaan kendaraan. 

 

 


