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BAB III

PENGAMBILAN DATA

Data - data yang diperlukan dalam menganalisa kinerja simpang empat

jalan Residen Pamuji – jalan Panglima Besar Sudirman, kota Mojokerto,

dibutuhkan survey lapangan untuk menemukan data-data sesuai dengan kondisi

persimpangan.

3.1 Lokasi Studi

Lokasi study ini lebih tepatnya berada di persimpangan Jalan Residen

Pamuji – Jalan Panglima Besar Sudirman, Kota Mojokerto yang dijelaskan pada

Gambar 3.1, Lokasi studi penelitian simpang dijelaskan pada Gambar  3.2, dan

Layout lokasi studi dijelaskan pada Gambar 3.3. Secara geografis simpang empat

jalan Residen Pamuji – jalan Panglima Besar Sudirman ini berada di pusat kota

Mojokerto. Simpang empat ini terdapat Vihara Hok Sian Kiong di sebelah

Selatan, sebelah Timur terdapat pasar besar Kota Mojokerto. Simpang empat ini

termasuk kawasan komersial. Dengan jumlah penduduk kota Mojokerto sebesar

161.241 jiwa (Sumber:Perhitungan Laju Pertumbuhan Penduduk).

Gambar 3.1. Peta Kota Mojokerto
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Gambar 3.2. Lokasi Studi Jalan Residen Pamuji – Jalan Panglima Besar Sudirman. (Sumber:Google Maps)
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Gambar 3.3. Layout Lokasi Studi. (Sumber : Gambar autocad)
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Gambar 3.3. Kondisi Geometrik Simpang. (Sumber : Gambar autocad)
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Jumlah penduduk di Kota Mojokerto yang cukup padat mengakibatkan

meningkatnya jumlah volume kendaraan. Simpang empat ini dahulu dilengkapi

dengan lampu lalu lintas, tapi karena banyak kendaraan yang tidak patuh dan

karena simpang empat ini tidak simetris maka lampu lalu lintas tersebut dimatikan

oleh Dinas Perhubungan Kota Mojokerto. Kendaraan yang melewati simpang ini

didominasi oleh kendaraan roda dua, baik bermotor maupun tidak. Banyak

kegiatan pasar maupun keagamaan yang melewati persimpangan.
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3.2 Bagan Alir Penelitian

Agar permasalahan dapat diselesaikan secara sistematis maka dibuat

langkah pengertian yang ditunjukkan pada bagan alir Gambar 3.5.

Ya

Tidak

Gambar 3.5. Diagram Alir

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga (1997)

Pengumpulan Data

Data Primer :

- Volume arus lalu-lintas
- Kondisi geometrik

simpang
- Hambatan samping

Data Sekunder :

- Peta Wilayah Kota
Mojokerto

- Jumlah penduduk

Analisis Kinerja Simpang  dengan
menggunakan metode MKJI 1997:

- Arus Lalu Lintas
- Kapasitas
- Derajat kejenuhan
- Tundaan
- Peluang antrian

Kesimpulan dan Saran

Mulai

DS ≥
0,8

PERBAIKAN
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3.3 Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data ini menggunakan data primer dan data

sekunder. Dimana data primer didapat dari survei secara langsung di lapangan.

Data sekunder adalah data yang didapat dari instansi yang bersangkutan dengan

penelitian tersebut.

a) Data primer yaitu, kondisi geometrik, arus lalu lintas, dan hambatan samping.

b) Data sekunder yaitu, peta lokasi studi penelitian, dan data jumlah penduduk.

3.3.1 Peralatan Survei

Peralatan yang perlu disediakan untuk melakukan survei antara lain :

1. Alat tulis, yang digunakan untuk mencatat semua hasil penelitian dilapangan.

2. Pencatat waktu yang digunakan untuk mengukur pergantian periode waktu 15

menit dan untuk pengamatan kendaraan pada jam sibuk.

3. Meteran, yang digunakan dalam pengukuran untuk menentukan titik awal dan

titik akhir survey, untuk mengukur lebar, luas jalan pada setiap persimpangan

dan median jalan jika ada.

4. Formulir survey, buku/HVS, yang digunakan untuk mencatat jumlah

kendaraan, sesuai dengan jenis kendaraan yang melewati simpang yang

diamati.

3.4 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Dengan survei lalu lintas pada simpang yang ditinjau didapatkan parameter -

parameter yang dibutuhkan untuk tahapan analisis data. Data - data yang didapat

adalah sebagai berikut:

3.4.1 Arus Lalu Lintas

Persimpangan Jalan Residen Pamuji – Jalan Panglima Besar Sudirman

terdapat empat (4) lengan simpang yang terdiri dari Jalan Letkol Sumarjo, Jalan

Residen Pamuji, Jalan Panglima Besar Sudirman dan Jalan Jaksa Agung Suprapto.

Untuk pengambilan data arus lalu lintas pada setiap lengan simpang ditempatkan
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masing-masing dua (2) orang, dimana setiap setiap orang bertugas mencatat

kendaraan yang melewati setiap lengan pendekat, terdiri dari kendaraan bergerak

lurus (ST), belok kanan (RT), dan kendaraan yang belok kiri (LT).

Periode pengambilan data dilaksanakan selama 1 minggu, dari hari senin

sampai dengan minggu. Pada pukul 06.00-18.00. Diharapkan pada saat

melakukan pengamatan pada jam tersebut dapat menggambarkan volume

kendaraan yang sesungguhnya.

3.4.2   Kondisi Geometrik Simpang

Pengukuran geometrik simpang menggunakan metode Manual Kapasitas

Jalan Indonesia (MKJI 1997) dilakukan dengan pengukuran pada titik terluar

setiap lengan simpang. Pengukuran bertujuan untuk mencari lebar pendekat dari

simpang, lebar masuk, dan lebar keluar simpang. berikut adalah variabel yang

akan diukur, yaitu :

a) Lebar masing - masing lengan pendekat

b) Lebar bahu jalan pada setiap pendekat

c) Panjang jalan

d) Waktu pergerakan masing-masing kendaraan

Simpang Jalan Residen Pamuji – Jalan Panglima Besar Sudirman ini

termasuk dalam kawasan komersial. Di sepanjang lengan simpang dipenuhi

dengan berbagai macam penjual dan ruko para pedagang. Di sebelah selatan

persimpangan ini terdapat sebuah Vihara dan pasar besar Kota Mojokerto. Berikut

panjang dan lebar masing-masing lengan simpang.

Jl. Letkol Sumarjo = panjang 750 meter, lebar 7 meter

Jl. Residen Pamuji = panjang 360 meter, lebar 5 meter

Jl. Panglima Besar Sudirman = panjang 765 meter, lebar 8 meter

Jl. Jaksa Agung Suprapto = panjang 380, lebar 5 meter



50

3.4.3   Hambatan Samping

Pada waktu pelaksanaan survei arus lalu lintas, saat itu juga dilakukan

survei hambatan sampingnya, yang di catat dalam formulir hambatan samping.

Survei ini dilakukan dengan selang waktu 15 menit an. Pengamatan faktor

hambatan samping ini dilakukan dengan memperhatikan setiap kendaraan yang

parkir di sepanjang lengan simpang dengan jarak 10 meter dari titik pos, dengan

klasifikasi hambatan samping yaitu: pejalan kaki, kendaraan yang keluar masuk

persimpangan dan kendaraan berhenti atau sedang menaik turunkan penumpang

di setiap persimpangan. Tujuan dilakukan survei hambatan samping  berpengaruh

untuk menentukan besarnya nilai kapasitas pada suatu jalan. Faktor hambatan

samping tersebut kemudian akan dikalikan dengan faktor bobot untuk

menentukan kelas hambatan samping.

Menurut Alamsyah (2008:53) hambatan samping memiliki empat (4)

faktor kejadian yang masing-masing memiliki bobot pengaruh yang berbeda

terhadap kapasitas, yaitu :

Pejalan kaki mempunyai bobot 0,5

Kendaraan parkir/berhenti mempunyai bobot 1,0

Kendaraan keluar/masuk dari/ke sisi jalan mempunyai bobot 0,7

Kendaraan bergerak lambat mempunyai bobot 0,4

Frekuensi setiap kejadian hambatan samping dicacah dalam rentang 200

meter ke kanan dan ke kiri dalam potongan melintang dengan dikalikan masing-

masing bobot. Frekuensi kejadian terbobot menentukan kelas hambatan samping,

yaitu :

< 100 amat rendah, daerah pemukiman

100 – 299 rendah, daerah pemukiman

300 – 499 sedang, daerah industri dengan beberapa toko di sisi jalan

500 – 899 tinggi, daerah komersial, aktivitas sisi jalan tinggi

> 900 amat tinggi, daerah komersial dengan aktivitas pasar
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3.5 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari instansi - instansi terkait

seperti dari dinas perhubungan dan telekomunikasi secara langsung ataupun tidak

langsung yang sangat membantu dalam proses analisis data. Data sekunder yang

dibutuhkan diantaranya :

1. Peta jaringan jalan Kota Mojokerto

2. Jumlah penduduk kota Mojokerto menurut data dari Dinas Perhubungan dan

Telekomunikasi mencapai 161.241 jiwa.

(Sumber:BPS kota mojokerto)

3.6 Analisis Kinerja Simpang

Evaluasi Kinerja simpang berguna untuk mengetahui permasalahan yang

terjadi pada persimpangan, serta solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan

perhitungan seberapa besar volume arus lalu lintas pada jam sibuk pada hari-hari

tertentu. Dengan berpedoman pada metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia

tahun 1997 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

3.6.1 Arus Lalu Lintas

Data arus lalu lintas diperoleh dengan cara melakukan pengamatan

langsung menghitung jumlah setiap kendaraan yang melewati setiap lengan

persimpangan jalan Residen Pamuji - jalan Panglima Besar Sudirman dengan

selang waktu 15 menit an yang selanjutnya diubah menjadi satu jam. Selama

kurang lebih tujuh (7) hari dimulai dari pukul 06.00-18.00 WIB. Masing - masing

kendaraan yang diamati dibantu dengan alat bantu yang bernama Hand Tally.

Perhitungan dilakukan secara bertahap untuk setiap lengan simpang. Masing -

masing kendaraan dipisahkan dan dihitung jumlahnya yang melewati lengan

simpang untuk semua arah belok kiri (LT), belok kanan (RT) dan lurus (ST). Dari

hasil pengamatan didapatkan :

1. Kendaraan ringan (LV), meliputi : mobil penumpang, minibus, mobil pribadi,

dan pick up.
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2. Kendaraan berat (HV), meliputi : truck, bus.

3. Sepeda motor (MC)

4. Kendaraan tak bermotor (UM), meliputi : sepeda, becak, dan gerobak dorong.

3.6.2 Kapasitas (C)

Hasil dari perhitungan arus kendaraan digunakan untuk menghitung

besarnya kapasitas pada setiap lengan simpang jalan Residen Pamuji – jalan

Panglima Besar Sudirman dihitung dengan menggunakan rumus :

1. Lebar pendekat dan tipe simpang

2. Kapasitas dasar

3. Faktor penyesuaian lebar pendekatan

4. Faktor penyesuaian median jalan utama

5. Faktor penyesuaian ukuran kota

6. Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraantak

bermotor

7. Faktor penyesuaian belok kiri

8. Faktor penyesuaian belok kanan

9. Faktor penyesuaian rasio arus jalan minor

3.6.3 Derajat Kejenuhan (DS)

Hasil yang ditemukan dalam perhitungan kapasitas digunakan untuk

menghitung nilai derajat kejenuhan (DS) perbandingan antara nilai kapasitas

dengan arus total.  Derajat kejenuhan (DS) berpedoman pada rumus dalam

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997.

3.6.4 Tundaan (Delay)

Tundaan (Delay) didapatkan dengan perhitungan tundaan lalu lintas

simpang (DTi), tundaan lalu lintas jalan utama (DTMA), tundaan lalu lintas jalan

minor (DTMI), dan tundaan geometrik simpang (D).
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3.6.5 Peluang antrian (QP%)

Peluang antrian ditentukan dari kurva peluang antrian dengan derajat

kejenuhan (DS). Peluang antrian dihitung menggunakan rumus batas atas dan

batas bawah.

3.7 Solusi Permasalahan

Ada beberapa faktor penyebab permasalahan kemacetan menurut Tamin

(2000:518-525) antara lain ialah semakin meningkatnya masyarakat yang

melakukan program urbanisasi, meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke

tahun sehingga banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk

berpergian,dan kurang efisiennya angkutan umum yang beroperasi di perkotaan.

Pembenahan sistem jaringan jalan dilakukan agar tercipta kenyamanan dan

keamanan bagi pengendara dalam melewati persimpangan, misalnya dengan:

1. Mengoperasikan kembali lampu sinyal lalu lintas.

2. Memprioritaskan pada kendaraan parkir di sepanjang simpang,  perbaikan

fasilitas pejalan kaki, dan jalur khusus angkutan berat sehingga ruang simpang

dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

3.8 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran didapatkan setelah didapat  hasil analisa yang

berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada simpang empat jalan Residen

Pamuji - jalan Panglima Besar Sudirman diketahui melalui perhitungan volume

kendaraan, kapasitas, untuk menghasilkan nilai derajat kejenuhan yang digunakan

untuk menghitung nilai tundaan dan peluang antrian. Setelah memperoleh

kesimpulan dari hasil penelitian, maka didapatkan rekomendasi saran, baik

berkaitan dengan penelitian lebih lanjut maupun yang berkaitan dengan pihak

pengelola jalan untuk memperbaiki permasalahan simpang.


