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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Studi

Lokasi studi berada di simpang tiga Jl. Suropati Jl. Abdul Gani dan

simpang empat Jl. Suropati – Jl. Jend. Ahmad Yani – Jl. W.R. Supratman – Jl.

Sudarno Kota Batu.

Gambar 3.1 Lokasi Studi

Lokasi Studi

Lokasi Studi
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Gambar 3.2 Layout Lokasi Studi
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3.2 Tahapan Studi

Diagram 3.1 Alur Tahapan Studi
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3.3 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan ini dilakukan dengan pengamatan langsung pada lokasi

studi dengan data yang diambil adalah data lalu lintas berupa volume lalu lintas,

waktu tundaan serta panjang antrian pada simpang tiga Jl. Suropati – Jl. Abdul

Gani dan simpang empat Jl. Suropati – Jl. Jend. Ahmad Yani – Jl. W.R Supratman

– Jl. Sudarno Kota Batu.

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. Kondisi geometrik jalan, yang meliputi lebar jalan, lebar lajur, jumlah lengan

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

b. Kondisi 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, dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat aktivitas

samping jalan yang terjadi selama waktu pengamatan. Survei aktivitas samping

dilakukan dengan cara menghitung langsung setiap tipe kejadian per 100 meter

pada simpang jalan yang diamati. Tipe kejadian yang dicatat adalah jumlah

kendaraan parkir di pinggir jalan, jumlah pejalan kaki yang menyeberang dan

melewati pinggiran ruas jalan, serta arus kendaraan lambat.

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 Batu dan data jumlah penduduk Kota Batu.
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3.4.3 Teknik Pengambilan Data Primer

Pengambilan data primer dapat diperoleh dengan cara survey langsung di

lapangan dan pencatatan manual volume arus lalu lintas. Pencatatan dilakukan

dengan interval 15 menit, yang meliputi kendaraan ringan (LV), kendaraan berat

(HV), sepeda motor (MC) baik yang belok kiri, lurus, maupun belok kanan. Selain

itu dilakukan juga perhitungan aktivitas samping.

Pada tiap lengan terdiri dari 4 orang yang mana memiliki masing-masing

bertugas sebagai berikut : 2 orang melakukan pencatatan jumlah motor yang

melintas baik gerakan membelok dan lurus, 1 orang menghitung jumlah

kendaraan ringan, dan 1 orang menghitung jumlah kendaraan berat serta aktivitas

samping. Pengumpulan data dilakukan pada hari senin - minggu pada pukul 06.00

– 18.00 WIB.

3.5 Evaluasi Kinerja Simpang Tak Bersinyal

Evaluasi kinerja simpang dilakukan untuk mengetahui kinerja pada

simpang tak bersinyal. Pada tahap ini data yang telah diperoleh akan di evaluasi

berdasarkan dengan MKJI 1997. Adapun setelah dilakukan evaluasi dan

didapatkan bahwa derajat kejenuhan pada simpang tinggi, maka akan diberikan

beberapa alternatif antara lain :

a. Simpang tiga tak bersinyal Jl.Suropati – Jl. Abdul Gani

Alternatif 1 : pemasangan lampu lalulintas dengan 3 fase.

Alternatif 2 : pemasangan lampu lalulintas dengan 2 fase.

Alternatif 3 : pemasangan lampu lalulintas dengan 3 fase namun waktu siklus

diubah.

b. Simpang empat tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Jend. Ahmad Yani – Jl. W.R.

Supratman – Jl. Sudarno :

Alternatif 1 : larangan belok kanan pada salah satu simpang, dalam hal ini

pada Jl. W.R. Supratman menuju Jl. Jend. Ahmad Yani.

Alternatif 2 : pemasangan lampu lalulintas dengan 4 fase.

Alternatif 3 : penggabungan alternatif 1 dan 2.

Alternatif 4 : pemasangan lampu lalulintas dengan 3 fase.


