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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Studi 

Lokasi Studi berada di simpang empat Jl Terusan Sulfat - Jl Kapiworo-Jl 

Raya Sawojajar dan simpang tiga Jl Terusan Sulfat-Jl Danau Kerinci Raya. Kedua 

lokasi ini secara administrasi termasuk dalam wilayah Kecamatan Kedungkandang, 

Kelurahan Sawojajar, Kota Malang. Kecamatan Kedungkandang merupakan salah 

satu wilayah kecamatan tertua di kota Malang sebelum pemekaran wilayah kota 

Malang pada dekade 80-an. 

Simpang Empat Jl. Terusan sulfat – Jl. Kapiworo – Jl. Raya Sawojajar dan 

simpang tiga Jl Terusan Sulfat – Jl. Danau Kerinci Raya terletak di daerah yang 

sebagian besar wilayahnya merupakan perumahan. Berdirinya perumahan-

perumahan di daerah sawojajar ini awalnya dipelopori oleh berdirinya Perumnas 

(Perumhan Nasional) pada dekade 80-an dan 90-an. Kemudian dari tahun ke tahun 

berkembangnya perumahan di sekitar daerah sawojajar semakin banyak seperti 

sekarang ini. Sehingga pergerakan kendaraan di daerah ini didominasi oleh 

pergerakan orang dari rumah ke tempat kerja dan dari rumah ke sekolah. 

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian (1) simpang empat Jl Terusan Sulfat - Jl 

Kapiworo-Jl Raya Sawojajar, (2) simpang tiga Jl Terusan Sulfat – Jl Danau 

Keirnci Raya. 

Sumber: Google.maps, 2018 
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Gambar 3.2 Lokasi simpang empat Jl Terusan Sulfat - Jl Kapiworo-Jl Raya 

Sawojajar. 

 
Gambar 3.3 Lokasi simpang tiga Jl Terusan Sulfat – Jl Danau Keirnci Raya 
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3.2.1 Pengumpulan Data   

3.2.1.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoeh secara langsung (survey) dari lokasi 

studi. Cara pengumpulan data primer yaitu data primer diperoleh dari survey di 

lokasi studi meliputi : 

1. Kondisi Geometrik Jalan 

Survey kondisi geometri jalan meliputi jumlah lengan tiap simpang, lebar 

jalan dan lebar lajur pada masing-masing lengan. Pengukuran menggunakan 

meteran jenis meteran gulung krisbow 

2. Volume Arus lalu-lintas 

a. Survey untuk mengukur volume lalu lintas dilakukan secara manual dengan 

bantuan beberapa surveyor dan alat tulis menulis 

b. Kendaraan dihitung dengan cara mengklasifikasikan kendaraan: Sepeda 

motor (MC), kendaraan ringan (LV), kendaraan berat (HV), kendaraan tak 

bermotor (UM). 

c. Periode pencacahan menggunakan priode 15 menit dan pelaksanaan survey 

dilakukan selama satu minggu pukul 06.00-18.00 WIB. 

3.2.1.2 Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, diantaranya : 

a. Data penduduk Kota Malang didapatkan dari sumber intenet melaui situs 

BPS.go.id 

b. Peta lokasi Kota Malang didapatkan dari sumber internet yaitu situs 

maps.google.com 

3.2.2 Pengaturan fase, waktu pengosongan, dan waktu hilang 

3.2.2.1 Pengaturan fase 

Pengaturan fase pada awal dipilih menggunakan dua fase bagi masing-

masing simpang karena pengaturan dua fase umumnya memberikan kapasitas 

terbesar dengan tundaan terendah dibandingkan dengan pilihan jumlah fase 

lainnya 
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3.2.2.2 Waktu pengosongan 

Waktu pengosongan adalah waktu yang digunangkan untuk mengosongkan 

simpang dari kendaraan pada fase sebelumnya, sehingga kendaraan dari fase 

selanjutnya dapat memasuki simpang dengan aman. Selanjutnya dapat dilihat 

pada tabel 2.2 

3.2.2.3 Waktu Hilang 

Waktu yang hilang adalah penjumlahan dari waktu pengosongan yang 

didapat dari semua fase, dalam hal ini yaitu pada analisa sebelumnya. Waktu 

yang hilang dapat dicari dengan menggunakan rumus 2.4 

3.2.3 Pengaturan waktu siklus dan waktu hijau 

3.2.3.1 Waktu siklus 

1. Waktu siklus adalah seluruh waktu merah, kuning, dan hijau yang terdapat 

dalam satu fase. Untung mendapatkan waktu siklus diperlukan langkah-

langkah sebagai berikut : 

2. Mencari nilai arus jenuh (S) menggunakan rumus 2.6 

3. Mencari nilai arus lalu lintas (Q) yang didapatkan dari data primer point ke-

2 yang kemudian dikonversikan menjadi satuan mobil penumpang (smp) 

menggunakan tabel 2.1 

4. Mencari rasio arus (FR) menggunakan rumus 2.7 

5. Menentukan rasio arus paling tinggi dari setiap fase (FRcrit) 

6. Mencari rasio arus simpang (IFR) dengan menjumlahkan semua rasio arus 

paling timggi dari setiap fase, seperti pada rumus 2.8 

7. Mencari nilai waktu siklus dengan menggunakan nilai-nilai yang telah 

didapat dari langkah-langkah perhitungan sebelumnya yang kemudian 

dimasukkan pada rumus 2.10 

3.2.3.2 Waktu hijau 

1. Untuk mendapatkan waktu hijau, diperlukan beberapa langkah sebagai 

berikut: 

2. Mencari nilai rasio fase (PR) menggunakan rumus 2.9 

3. Mencari nilai waktu hijau menggunakan nilai waktu siklus yang telah 

didapatkan dari perhitungan sebelumnya dikurangi waktu yang hilang 
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kemudian dikalikan nilai dari rasio fase. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada rumus 2.11 

3.2.4 Analisa Kinerja Simpang 

Ukuran kinerja simpang terdiri dari beberapa hal, yaitu: 

3.2.4.1 Kapasitas 

Kapasitas simpang adalah jumlah kendaraan yang dapat ditampung oleh 

simpang setiap jam. Rumus kapasitas dapat dilihat pada persamaan 2.13 

3.2.4.2 Derajat kejenuhan 

Derajat kejenuhan adalah rasio lalu lintas terhadap kapasitas yang dapat 

dilihat pada rumus 2.14 

3.2.4.3 Panjang antrian 

Untuk mendapatkan nilai panjang antrian (QL), maka sebelumnya perlu 

dicari nilai dari beberapa persamaan, yaitu : 

1. Jumlah kendaraan yang tersisa dari fase hijau sebelumnya (NQ1), untuk DS 

> 0.5 maka menggunakan rumus 2.15, dan DS ≤ 0.5 nilai NQ1 = 0 

2. Jumlah kendaraan yang datang selama fase merah (NQ2) menggunakan 

rumus 2.16 

3. Jumlah kendaraan antri rata-rata (NQ) didapat dengan menjumlahkan nilai 

NQ1 dan NQ2 

4. Jumlah antrian kendaraan maksimum (NQmax) didapat dengan 

menggunakan grafik gambar 2.5 dan nilai dari NQ 

Setelah didapatkan nilai dari beberapa persamaan diatas, barulah nilai dari 

panjang antrian ( QL) dapat dicari dengan menggunakan rumus 2.18 

3.2.4.4 Jumlah kendaraan terhenti 

Jumlah kendaraan terhenti pada simpang bersinyal (NSv) dapat dicari 

dengan menggunakan langkah-langkah berikut: 

1. Menentukan nilai angka henti pada masing-masing pendekat (NS) 

menggunakan rumus 2.19 

2. Menentukan jumlah kendaraan berhenti pada setiap pendekat menggunkan 

rumus 2.20 
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3. Selanjutnya menentukan nilai angka henti pada semua pendekat di satu 

simpang (NStot) menggunakan rumus 2.21 

3.2.4.5 Tundaan 

Tundaan pada simpang terdiri dari beberapa bagian, yaitu : 

1. Tundaan lalu lintas rata-rata tiap pendekat 

Tundaan lalu lintas rata-rata ditentukan dengan formula rumus 2.22 

2. Tundaan geometrik rata-rata pada masing-masing pendekat 

Tundaan geometrik rata-rata (DG) masing-masing pendekat adalah tundaan 

akibat perlambatan dan percepatan ketika menunggu giliran pada suatu simpang 

dan dihentikan oleh lampu lintas dihitung menggunakan rumus 2.23 

3. Tundaan rata-rata pada setiap simpang 

Tundaan rata-rata setiap pendekat dihitung menggunakan rumus 2.24 

4. Tundaan total 

Tundaan total pada setiap pendekat dihitung dengan perkalian antara 

tundaan rata-rata pada masing-masing pendekat dengan arus lalu lintas pada 

pendekat tersebut 

5. Tundaan rata-rata pada keseleruhan simpang 

Tundaan rata-rata keseluruhan simpang dapat dihitung menggunakan rumus 

2.25. Kemudian untuk mendapatkan indikator pelayanan simpang dapat dilihat 

pada tabel 2.6 dengan menggunakan nilai dari tundaan rata-rata yang telah 

didapatkan sebelumnya 

3.2.5 Analisa Perbaikan 

Jika derajat kejenuhan(DS) ≤ 0,85, maka perlu dilakukan analisa perbaikan 

yaitu dengan mengatur kembali fase, waktu pengosongan, dan waktu hilang. 

 


