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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Survey

Simpang tiga tak bersinyal Jl. Airlangga – Jl. Masjid dan simpang tiga tak

bersinyal Jl. Airlangga - Jl. Hasanudin - Jl. Pahlawan Kota Mojosari Kabupaten

Mojokerto.

Gambar 3.1 Lokasi Studi

Lokasi Studi 1

Lokasi Studi 2
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Gambar 3.2 Layout Lokasi Studi



32

3.2 Bagan Alur Penelitian

Mulai

Pengumpulan Data

Analisis Data dan Pembahasan
Menggunakan metode MKJI

Selesai

Data Primer :

Kondisi Geometrik

Volume Lalu-lintas

Aktivitas Samping

Data Sekunder :

Peta Lokasi Studi

Data Jumlah Penduduk

DS < 0,85

Studi Pendahuluan

Alternatif
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TIDAK
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Kesimpulan dan  Saran
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3.3 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan ini dilakukan dengan pengamatan langsung pada

lokasi studi dengan data yang di ambil adalah data geometrik jalan, volume

lalu lintas dan aktivitas samping yang terjadi pada simpang tiga Jl.

Airlangga – Jl. Masjid dan simpang tiga Jl. Airlangga – Jl. Hasanuddin – Jl.

Pahlawan Kota Mojosari Kabupaten Mojokerto.

3.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan data atau informasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan

data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan

langsung (survey) pada lokasi studi. Adapun data yang diperlukan antara lain:

a. Geometrik jalan, yang meliputi : lebar jalan, lebar lajur, jumlah lengan tiap

simpang, jumlah lajur, dan jumlah jalur pada masing-masing lengan.

b. Volume lalu lintas, yaitu menghitung volume arus lalu-lintas untuk tiap

lengan pada masing-masing simpang sesuai dengan arah pergerakan

(lurus, belok kiri dan belok kanan).

c. Aktivitas samping, yaitu menghitung aktivitas yang terjadi di sekitar

simpang (jarak 100 meter setiap lengan) seperti : parkir, pejalan kaki yang

menyebrang atau melewati jalan, kendaraan tak bermotor (becak, sepeda)

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada atau hasil studi dari instansi

atau hasil studi orang lain. Data sekunder yang dipakai dalam studi ini adalah:

Peta Kota Malang dan data jumlah penduduk kota Malang. Untuk

pengambilan data sekunder dapat diperoleh dari instansi terkait.

3.5 Analisa Data dan Pembahasan

Analisa kinerja simpang tak bersinyal dilakukan untuk mengetahui

kinerja jalan pada simpang. Pada tahap ini data yang telah diperoleh, akan

dianalisa berdasarkan dengan MKJI (1997).
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3.6 Kontrol Derajat Kejenuhan (DS)

Kontrol derajat kejenuhan (DS) bertujuan untuk mengetahui kinerja

simpang yang di studi, jika DS > 0,85 maka diperlukan alternatif perbaikan.

Adapun alternatif yang dapat diberlakukan pada simpang yang akan di

studi jika DS > 0,85 antara lain :

Alternatif 1

Pemberlakuan larangan belok kanan khusus kendaraan roda 2 pada setiap

lengan simpang atau lengan-lengan tertentu. Alternatif ini diberikan karena

pada simpang yang di studi memiliki akses jalan yang saling berkaitan pada

jalan-jalan di sekitar simpang.

Alternatif 2

Pemasangan lampu lalulintas. Alternatif ini diberikan jika alternatif 1

memiliki DS > 0,85 dan akses jalan di sekitar simpang tidak memungkinkan

untuk menghubungkan setiap lengan simpang.

Alternatif 3

Kombinasi alternatif 1 dan 2. Alternatif ini diberikan jika alternatif 1 dan 2

memungkinkan untuk diberlakukan, dengan kondisi alternatif 1 dan 2 tidak

dapat menurunkan nilai DS < 0,85.


