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BAB III 

METEODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Studi 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Studi 

 

 Lokasi studi terletak di pusat perbelanjaan cakra negara jalan AA Gede 

Ngurah Kota Mataram yang merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
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3.2 Tahapan Studi 

  

Mulai 

Selesai 

Analisa Perbaikan & Hasil 

Analisa pengembangan 5 tahun mendatang 

Kesimpulan 

YA  

Data Primer : 

- Volume arus lalu lintas 

- Data geometrik 

- Data kendaraan parkir 

- Data hambatan samping 

TIDAK 

Pengumpulan Data 

Data Skunder : 

- Peta lokasi studi 

- Perumbuhan kendaraan 

- Jumlah penduduk 

 

Evaluasi kondisi eksisting : 

- Kapasitas parkir > 

Kebutuhan parkir 

- Kinerja jalan (DS) <0.8 
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3.3 Persiapan / Pengamatan Pendahuluan  

Mempersiapkan keperluan untuk melakukan pengambilan data dan 

melakukan pengamatan  pendahuluan yang meliputi  lokasi pengambilan data 

dan lingkungan sekitar lokasi penelitian. 

3.4 Pengumpulan Data 

3.4.1 Data primer 

Data primer merupakan data yang diambil di lapangan. Data ini 

diperoleh dengan metode pengambilan data langsung  dengan mengamati di 

lapangan dan dimasukan pada form survey. Data yang dikumpulkan adalah 

sebagai berikut : 

1.  Volume arus lalu lintas. 

2.  Data geometrik jalan 

a.  Lebar jalan  

b.  Panjang jalan  

c.  Lebar bahu jalan 

d.  Lebar jalan untuk parkir 

e.  Tipe jalan 

f.  Jumlah lajur 

Data-data geometrik diatas langsung kita dapatkan dengan survey 

(mengukur) langsung kelapangan. 

3.  Data kendaraan parkir  

a. Akumulasi Parkir. 

b. Volume Parkir. 

4. Hambatan samping 
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a. Jumlah pejalan kaki. 

b. Jumlah kendaraan keluar masuk. 

c. Jumlah kendaraan parkir. 

d. Jumlah kendaraan lambat 

3.4.2 Data Skunder 

Data sekunder merupakan data penunjang yang di peroleh dari survey 

pendahuluan dan intansi terkait dalam hal ini pemerintah daerah  

Data sekunder tersebut antara lain : 

1. Pertumbuhan Penduduk. 

2. Pertumbuhan Kendaraan. 

3. Survey pendahuluan 

 

3.5 Pelaksanaan Survey 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode survey, yaitu 

metode penggunaan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk 

membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan metode ini peneliti 

mengadakan pengamatan langsung di lapangan, serta mencari data-data yang 

diperlukan. 

a. Survey arus lalu lintas 

Survey ini dilakukan untuk mendapatkan data jumlah kendaraan 

perhitungan jumlah kendaraan. Perhitungan jumlah kendaraan dilakukan 

dengan cara menghitung setiap kendaraan yang melalui titik pantau dengan 

jumlah pergerakan kendaraan tiap interval waktu 15 menit. Untuk mencatat 
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kategori kendaraan menggunakan klasifikasi kendaraan sesuai klasifikasi 

sistem Bina Marga yang ada pada MKJI (1997). 

b. Survey kondisi geometrik  

Survai kondisi geometrik jalan dilakukan dengan mengukur bagian-bagian 

ruas jalan yaitu panjang, lebar, bahu, trotoar, dan bahu jalan yang dipakai 

untuk parkir tepi jalan. 

c. Survey hambatan  samping 

Sedangkan untuk faktor hambatan samping yaitu pejalan kaki, kendaraan 

parkir/berhenti, kendaraan keluar masuk dan kendaraan lambat (sepeda dan 

cidomo). Dimana untuk penentuan kelas hambatan samping disesuaikan 

dengan tabel. Berdasarkan MKJI 1997. 

d. Survey kendaran parkir  

Pengambilan data parkir dilakukan dengan membagi wilayah yang diamati 

denga radius per 100 m kemudian mencatat kendaraan baik sepeda motor 

maupun mobil yang masuk parkir maupun keluar parkir selama periode 

waktu  15 menit. Maka akan didapat data Volume kendraan parkir dan 

Akumulasi Kendaraan Parkir. 

 

3.6 Evaluasi Kondisi Eksisting 

3.6.1 Evaluasi kinerja ruas jalan  

Data volume lalu lintas dari hasil survey di lapangan dengan satuan 

kend/jam dikonversi menjadi satuan smp/jam, dengan menggunakan nilai 

ekivalen mobil penumpang. Sedangkan penentuan untuk jalan perkotaan 
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menggunakan ekivalen mobil penumpang (emp) untuk tipe jalan tak 

terbagi. 

3.6.2 Analisa Kebutuhan Lahan Parkir 

Data kendaraan parkir yang ada di analisa untuk mendapatkan 

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

pada masing-masing jenis kendaraan. Dari evaluasi ini akan terlihat 

pelayanan parkir. 

3.7 Analisa Perbaikan 

Analisa perbaikan dilakukan apabila derajat kejenuhan diperoleh (DS > 

0.80) Karena ruas jalan tersebut dalam keadaan jenuh (macet) sedang kan 

untuk analisa parkir diketahui dari hubungan permintaan ruang parkir dengan 

kapasitas parkir pada lokasi tersebut, analisa ini mengacu pada MKJI : 1997, 

dengan menggunakan bahasan jalan perkotaan. 

3.8 Analisa Pengembangan Dalam 5 Tahun Mendatang 

Berdasarkan atas Data Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan 

Kepemilikan Kendaraan beserta prosentase arus lalu lintas, maka 

diprediksikan bahwa permintaan ruang parkir serta volume kendaraan dalam 

5  tahun mendatang akan meningkat. 


