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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi 

 Kabupaten Sidoarjo mempunyai banyak pasar yang menjadi perekonomian 

penting bagi daerah tersebut. Salah satunya adalah Pasar Sepanjang. Pasar ini 

terletak di Jl. Raya Stasiun, kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten 

Sidoarjo. Di kawasan pasar Sepanjang tersebut dilalui jalur provinsi untuk 

kendaraan.  

 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi 
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3.2 Tahapan Alur 

  

 

 

 

 

 

 

              Data primer :              Data Sekunder : 

1. Survei inventarisasi parkir     1. Denah lokasi 

2. Survei patroli parkir     2. Volume kepemilikan 

3. Data geometrik           kendaraan 

4. Data arus lalu lintas     3. Jumlah penduduk 

5. Data hambatan samping 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir 
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3.3 Studi Pendahuluan 

 Studi pendahuluan merupakan tahap awal dari melakukan penelitian dan 

pengembangan kerangka studi yang akan dilakukan. Pada tahap ini yaittu 

melakukan observasi dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan studi 

kasus di daerah kawasan Pasar Sepanjang. Studi ini juga melihat beberapa jurnal, 

buku yang terkait untuk menjadi acuan teori yang akan di kembangkan. Dan juga 

pengambilan data awal dengan cara meninjau langsung ke lokasi di kawasan Pasar 

Sepanjang, dengan melakukan peninjauan selama 4 hari di lokasi. Hal yang di 

tinjau adalah data jumlah kendaraan parkir, data arus lalu lintas, dan kondisi 

sekitar di Pasar Sepanjang Kabupaten Sidoarjo. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada dasarnya adalah suatu kegiatan dimana harus 

mendapatkan data yang di butuhkan dalam menunjang laporan. Data sendiri 

merupakan informasi yang sengaja di gali atau di kumpulkan guna 

mendeskripsikan permasalahan yang di angkat. Proses pengumpulan data ini 

sangat penting gunanya untuk menghindari data yang tidak benar yang nantinya 

akan berpengaruh pada laporanyang akan dibuat. 

 

3.4.1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari data penelitian 

langsung (survey) di lapangan sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Adapun 

data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Survei Inventarisasi Parkir 

a. Banyaknya petak parkir di lokasi 

b. Pola parkir di lokasi 
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2. Survei Patroli Parkir 

a. Jenis kendaraan parkir ( LV, HV, MC) 

b. Jumlah kendaraan masuk/keluar 

c. Waktu kendaraan parkir (berdasarkan survei nomor plat) 

d. Jumlah kendaraan parkir 

e. Volume parkir 

3. Data geometrik 

a. Panjang dan lebar lahan parkir 

b. Tipe jalan 

4. Data arus lalu lintas 

a. Arus lalu lintas 

b. Volume lalu lintas 

c. Kecepatan arus bebas 

d. Kecepatan sesaat 

5. Data hambatan samping 

a. Jumlah pejalan kaki dan penyebrang jalan 

b. Jumlah kendaraan keluar/masuk 

c. Jumlah kendaraan berhenti 

d. Jumlah kendaraan lambat 

 

3.4.2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari survey 

pendahuluan dan instansi terkait dalam hal ini pemerintah daerah. Data 

sekunder tersebut antara lain : 

a. Denah Lokasi 

b. Kepemilikan kendaraan 

c. Data kependudukan 

 

 



38 
 

 
 

 

3.4.3. Pelaksanaan Survei 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

survei, yaitu metode menggunakan penelitian secara langsung di lapangan 

dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena dan kondisi yang 

diselidiki. Dengan metode ini peneliti mengadakan pengamatan langsung di 

lapangan, serta mencari data-data yang diperlukan. Pelaksanaan survey 

dilakukan 13 jam (06.00 – 19.00) untuk mengetahui jam puncak dan hari 

puncak. Hari untuk survey data kendaraan parkir dari hari kamis 9 agustus 

2018 sampai rabu 15 agustus 2018. 

a. Survei Inventarisasi parkir 

Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui berapa banyak petak parkir 

yang tersedia dan untuk mengetahui pola parkir pada daerah studi. Untuk 

memperoleh kapasitas normal pada lokasi penelitian dilakukan dengan 

cara menghitung jumlahpetak parkir yang ada. Untuk data bentuk dan pola 

parkir dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian baik 

untuk parkir di badan jalan (on street parking) maupun di luar badan jalan 

(off street parking). 

b. Survei Patroli Parkir 

Survey kendaraan parkir yaitu pengamatan secara langsung untuk 

mendapatkan jumlah kendaraan yang masuk dan keluar tempat parkir, 

waktu kendaraan parkir, jumlah kendaraan masuk dan keluar. 

1. Jenis kendaraan parkir (LV, HV, MC), yaitu dengan 

menggolongkan jenis kendaraan yang parkir. 

2. Jumlah kendaraan masuk keluar, yaitu dengan menghitung jumlah 

kendaraan yang masuk ataupun yang keluar area parkir. 

3. Waktu kendaraan parkir (berdasarkan survey nomor plat), yaitu 

dengan mencatat waktu kendaraan parkir dari awal parkir sampai 

kendaraan keluar parkir dengan berdasarkan nomor plat kendaraan. 
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4. Volume parkir yaitu dengan cara mencatat plat nomor kendaraan 

yang masuk dan keluar, sehingga didapatkan volume kendaraan 

parkir. 

c. Survei Geometrik 

Pada survey geometric data yang didapatkan dengan cara 

pengukuran langsung di lapangan, antara lain panjang dan lebar ruas 

jalan untuk parkir, panjang dan lebar lahan parkir serta lebar pintu 

masuk dan keluar lahan parkir di Pasar Sepanjang. 

d. Survei Arus Lalu Lintas Kendaraan 

Survey ini dilakukan untuk mendapatkan data arus lalu lintas, 

volume lalu lintas dan kecepatan kendaraan. Perhitungan arus lalu 

lintas dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu menghitung 

setiap kendaraan yang melalui titik pantau.  

1. Arus lalu lintas, untuk mengambil data lalu lintas dilakukan 

dengan cara pengamatan langsung yaitu dengan menghitung 

jumlah kendaraan yang melalui pada titik pantau. 

2. Volume lalu lintas, untuk volume lalu lintas yaitu dengan 

mengambil dari data arus lalu lintas maka dapat dihitung 

volume lalu lintas kendaraan per jam. 

3. Kecepatan arus bebas, untuk data kecepatan arus bebas yaitu 

mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi 

kendaraan lainnya di jalan 

e. Survey Hambatan Samping 

Survei  ini dilakukan dengan menempatkan surveyor dikedua 

sisi jalan di depan pasar Sepanjang untuk mengamati frekuensi 

kejadian dan dikelompokkan menurut type kejadian yaitu pejalan kaki, 

kendaraan lambat, kendaraan parkir, kendaraan keluar masuk. 
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3.5  Analisa Karakteristik Parkir  

 Untuk menganalisa  data karakteristik parkir kendaraan di Pasar 

Sepanjang, survei kebutuhan parkir diperoleh informasi sebagian atau seluruh 

karakteristik-karakteristik berikut: akumulasi parkir, volume parkir, durasi parkir, 

angka pergantian parkir (turn over), indeks parkir, kebutuhan parkir, kapasitas 

parkir 

3.6 Kinerja Ruas Jalan di Jl. Raya Stasiun 

Data volume lalu lintas dari hasil survey di lapangan dengan satuan 

kend/jam dirubah menjadi satuan smp/jam, dimana arus berbagai kendaraan 

diubah menjadi arus kendaraan ringan dengan menggunakan nilai ekivalen 

mobil penumpang (emp). Penentuan untuk jalan perkotaan dibagi menjadi dua 

yaitu : 

a. Emp untuk tipe jalan tak terbagi 

b. Emp untuk jalan terbagi 

Penentuan  faktor  ekivalen  mobil  penumpang  ditetapkan  sesuai  dengan 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. Sedangkan untuk faktor hambatan 

samping yaitu pejalan kaki, kendaraan parkir/berhenti, kendaraan keluar masuk 

dan kendaraan lambat (sepeda dan becak). Dimana untuk penentuan kelas 

hambatan samping disesuaikan dengan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. 

Evaluasi data lalu lintas dengan menggunakan Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia (MKJI), 1997,bahasa jalan perkotaan, untuk perhitungan kinerja ruas 

jalan. Kondisi jalan yang ada saat ini, dievaluasi kinerjanya dengan kriteria 

penilitian derajat kejenuhan pada masing-masing ruas jalan, dimana jika nilai 

derajat kejenuhan yang diperoleh terlalu tinngi ( DS > 0,8 ), maka ruas jalan 

tersebut dalam keadaan jenuh. 
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3.7 Analisa Kebutuhan Ruang Parkir 

Setelah melakukan perhitungan analisa perbaikan, maka selanjutnya 

yaitu analisa kebutuhan ruang parkir. Karena setiap lahan parkir memiliki 

karakteristik parkir kendaraan yang berbeda beda. Di sini bisa ditinjau berapa 

kebutuhan SRP yang dibutuhkan berdasarkan data yang di análisis sebelumnya. 

Jadi bisa diketahui jumlah kebutuhan ruang parkir sesuai dengan permintaan 

yang berdasarkan data hasil analisa karakteristik parkir kendaraan. Dan dapat 

dihitung dengan rumus pada keterangan (2.8). 

3.8 Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan adalah pembahasan dari rumusan masalah dengan 

menghasilkan pernyataan yang di cari. Dengan adanya kesimpulan pembaca 

akan mengetahui inti dari hasil pengolahan data yang ada pada laporan tersebut. 

Selain itu juga mengetahui apa yang di hasilkan oleh pengolahan data tersebut. 

Sehingga nantiya dapat diketahui hasil analisa karakteristik parkir kendaraan di 

kawasan parkir pasar sepanjang, bisa diketahui kinerja ruas jalan di daerah 

tersebut. Dan memberi saran sebagai alternatif cara agar kedepannya lebih baik 

lagi. 




