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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Lokasi Studi 

 Lokasi studi berupa jaringan jalan Pangeran Trunojoyo yang meliputi 

ruas jalan Jl. Pangeran Trunojoyo koridor 1 (STA 0 + 360 s.d STA 0 + 560) 

2 lajur 2 jalur tak terbagi (2/2 TB) dan ruas Jl. Pangeran Trunojoyo koridor 

2 (STA 1 + 220 s.d STA 1 + 420) 4 lajur 2 jalur terbagi (4/2 B). Sedangkan 

simpang tiga bersinyal meliputi Jl. Pangeran Trunojoyo (Pendekat Selatan) 

– Jl. Pangeran Trunojoyo (Pendekat Utara) –Jl. Abdul Aziz (Pendekat Barat 

1) –Jl. Teja Timur (Pendekat Barat 2). Sebagaimana gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 - Lokasi Studi Dalam Peta Kota Pamekasan   

 Lokasi studi 
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        Gambar 3.2 – Lay Out Kawasan Jalan Pangeran Trunojoyo Kota Pamekasan 
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Kesimpulan 

3.2 Tahapan Studi 

 

                    Mulai 

                                                          Pengumpulan Data 

 

 

Data primer :                                                                Data Sekunder : 

   - Kondisi Geometrik                              - Jumlah Penduduk 

   - Aktifitas Samping          - Peta Lokasi  

   - Volume Lalu Lintas                                                  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

    Gambar 3.3 - Diagram Alir Studi 
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 3.3 Pengumpulan Data 

3.3.1 Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung (survey) 

dari lokasi penelitian. 

a) Ruas Jalan 

1. Kondisi geometrik jalan (panjang dan lebar jalan, lebar bahu, lebar 

median dan lebar trotoar). 

2. Volume arus lalu lintas. 

 2 lajur 2 jalur tak terbagi (2/2 TB)  

 4 lajur 2 jalur terbagi (4/2 B)   

3. Data aktifitas samping (pejalan kaki yang menyebrang jalan dan pejalan 

kaki yang berjalan pada trase jalan, kendaraan tak bermotor, kendaraan 

yang parkir dan berhenti, kendaraan keluar masuk jalan). 

b) Simpang 

1. Kondisi geometrik jalan (lebar jalan, lebar lajur, jumlah lengan tiap 

simpang, jumlah lajur, dan jumah jalur pada masing-masing lengan). 

2. Volume arus lalu-lintas untuk simpang bersinyal tiap lengan simpang 

sesuai arah pergerakan masing-masing lengan (Lurus, belok kiri, belok 

kanan dan lurus). 

3. Waktu operasional  lampu lalu-lintas akan di catat berdasarkan pada 

lokasi studi, yaitu berupa : jumlah fase, waktu hijau, waktu merah, 

waktu kuning, sehingga diketahui waktu siklus operasioanl lampau lalu-

lintas simpang bersinyal. 

3.3.2 Data Sekunder  

Merupakan data yang diperoleh dari pihak lain untuk mendukung 

program studi, diantaranya :  

a. Data Penduduk Kota Pamekasan.  

b. Peta lokasi jaringan jalan. 

3.3.3 Cara Pengumpulan Data Primer 

3.3.3.1 Ruas Jalan 
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a) Kondisi Geometrik Jalan 

Survey kondisi geometrik jalan meliputi lebar jalan, panjang ruas 

jalan, lebar median, lebar bahu dan lebar trotoar. 

b) Volume Arus Lalu Lintas  

1. Diklasifikasikan kendaraan: sepeda motor (MC), kendaraan ringan 

(LV), kendaraan berat (HV), kendaraan tak bermotor (UM). 

2. Periode pencacahan dituliskan dengan periode 15 menit dan 

pelaksanaan survey dilakukan pada hari Senin sampai dengan 

Sabtu, pukul 06.00 - 18.00 WIB.  

3. Dari total panjang 1,6 km ruas jalan Pangeran Trunojoyo diambil 2 

titik tinjau untuk evaluasi kinerja ruas jalan, yang pertama dari 

STA 0 + 000 sampai dengan STA 0 + 640 diambil untuk titik tinjau 

STA 0 + 460 dengan tipe jalan 2 lajur dan 2 jalur (2/2 TB), yang 

kedua dari STA 0 + 800 sampai dengan STA 1 + 600 diambil untuk 

titik tinjau STA 1 + 320 dengan tipe jalan 4 lajur 2 jalur (4/2 B). 

c) Aktifitas Samping 

 Survey aktifitas samping dilakukan dalam waktu yang bersamaan 

dengan survey volume lalu lintas di ruas jalan Pangeran Trunojoyo. 

Pengambilan data aktifitas samping dilakukan dengan cara pengamatan 

pada sisi jalan yang diamati sesuai dengan frekuensi kejadian dan tipe 

kejadian aktifitas samping yang termaksud didalamnya adalah 

perhitungan antara lain : Pejalan kaki yang menyeberang, pejalan kaki 

yang berjalan pada trase jalan, kendaraan tak bermotor, kendaraan yang 

parkir dan berhenti, kendaraan keluar masuk jalan. Survey aktifitas 

samping dilakukan dengan interval waktu 15 menit dengan jarak 200 m 

(STA 0 + 360 – STA 0 + 560) untuk tipe jalan 2 lajur 2 jalur (2/2 TB) 

dan (STA 1 + 220 – STA 1 + 420) untuk tipe jalan 4 lajur 2 jalur (4/2 

B). Pada hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 06.00 - 18.00 WIB.  

3.3.3.2 Simpang Tiga Bersinyal 

a) Kondisi Geometrik Jalan 



 
 

37 
 

 
 

Survey kondisi geometrik jalan meliputi lebar jalan, lebar lajur, 

jumlah lengan tiap simpang, jumlah lajur, dan jumlah jalur pada 

masing-masing lengan. 

b) Arus Lalu Lintas 

Jumlah kendaraan yang melewati tiap lengan simpang sesuai arah 

pergerakan masing-masing lengan (belok kiri, belok kanan dan lurus).  

c) Aktifitas Samping 

Survey aktifitas samping pada simpang tiga bersinyal dilakukan 

dalam waktu yang bersamaan dengan survey volume lalu lintas di ruas 

jalan Pangeran Trunojoyo. Pengambilan data aktifitas samping dilakukan 

dengan cara pengamatan pada sisi jalan yang diamati sesuai dengan 

frekuensi kejadian dan tipe kejadian aktifitas samping yang termaksud 

didalamnya adalah perhitungan Kendaraan tak bermotor. Survey aktifitas 

samping dilakukan dengan interval waktu 15 menit. Pada hari Senin 

sampai dengan Sabtu, pukul 06.00 - 18.00 WIB. 

3.4 Waktu dan Pelaksanaan Survey  

Survey dilakukan selama 6 hari (Senin 15 Februari – Sabtu 20 Februari 

2016) mulai pukul 06.00 -18.00 WIB. Adapun dalam pelaksanaan survey 

peralatan yang digunakan meliputi : 

1. Alat penunjuk waktu (Arloji dan Stopwatch) 

2. Alat pengukur jarak (Rollmeter)  

3. Alat tulis dan alat bantu hitung (counter) 

4. Formulir survey  

3.5 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan Pangeran Trunojoyo  

3.5.1 Kinerja Ruas Jalan  

Evaluasi kinerja jaringan jalan di Kawasan Jalan Pangeran Trunojoyo 

pada kondisi saat ini (2016) adalah kinerja pada ruas Jl. Pangeran Trunojoyo 

koridor 1 (2/2 TB) dan ruas Jl. Pangeran Trunojoyo koridor 2 (4/2 B) yang ada 

dalam jaringan jalan tersebut dengan kriteria derajat kejenuhan, kecepatan arus 

bebas, kapasitas jalan, waktu tempuh, dan kecepatan tempuh dengan evaluasi 
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kinerja jaringan jalan Pangeran Trunojoyo dengan pokok bahasan ruas jalan 

perkotaan mengacu Manual Kapasitas Jalan Indonesia : 1997.  

3.5.2 Kinerja Simpang Bersinyal 

Evaluasi Kinerja Simpang dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja 

simpang tiga bersinyal Jl. Pangeran Trunojoyo (Utara), simpang tiga bersinyal 

Jl. Pangeran Trunojoyo (Selatan), simpang tiga bersinyal Jl. Abdul Aziz (Barat 

1), dan simpang tiga bersinyal Jl. Teja Timur (Barat 2) pada saat ini (2016). 

Evaluasi Kinerja Simpang Tiga Bersinyal akan dilakukan untuk mengetahui 

nilai Derajat Kejenuhan (DS), Rasio Hijau (GR), Panjang Antrian (QL), dan 

Tundaan (D). Perhitungan akan dilakukan dengan asumsi empat fase dengan 

berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia : 1997.  

3.6 Analisa Perbaikan  

a) Analisa perbaikan dilakukan apabila salah satu atau lebih kinerja ruas jalan 

koridor 1 (2/2 TB), ruas jalan koridor 2 (4/2 B) dan kinerja simpang tiga 

bersinyal pada masing-masing pendekat saat ini arus lalu lintas jenuh DS > 

0.8, maka perlu dilakukan analisa perbaikan yang dapat meningkatkan 

kinerja jaringan jalan yang ada.  

b) Analisa perbaikan tidak dilakukan apabila kinerja ruas jalan koridor 1 (2/2 

TB), ruas jalan koridor 2 (4/2 B) dan kinerja simpang tiga bersinyal pada 

masing-masing pendekat saat ini arus lalu lintas tidak jenuh DS < 0.8, maka 

tidak dilakukan analisa perbaikan. 

Adapun alternatif perbaikan yang dapat dilakukan sebagai berikut : 

Alternatif 1 

Kinerja ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada STA 0 + 000 s.d STA 0 + 640 

(2/2 TB) saat ini arus lalu lintas jenuh (DS > 0.8), sedangkan kinerja kedua 

arah ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada STA 0 + 800 s.d STA 1 + 600 (4/2 

B), kinerja pendekat Barat 1 Abdul Aziz dan kinerja pendekat Barat 2 Teja 

Timur saat ini arus lalu lintas tidak jenuh (DS < 0.8).   

Alternatif perbaikan : dilakukan pengalihan arus lalu lintas dengan 

pemanfaatan jalan dari selatan ke utara ruas jalan Pangeran Trunojoyo ke 

ruas jalan Abdul Aziz dan ruas jalan Segara. 
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Alternatif 2 

Kinerja ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada STA 0 + 000 s.d STA 0 + 640 

(2/2 TB) dan kinerja kedua arah ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada STA 0 

+ 800 s.d STA 1 + 600 (4/2 B) saat ini arus lalu lintas jenuh (DS > 0.8), 

sedangkan kinerja pendekat Barat 1 Abdul Aziz dan kinerja pendekat Barat 

2 Teja Timur saat ini arus lalu lintas tidak jenuh (DS < 0.8).   

Alternatif perbaikan : dilakukan pengalihan arus lalu lintas dengan 

pemanfaatan jalan dari selatan ke utara ruas jalan Pangeran Trunojoyo ke 

ruas jalan Jalmak, ruas jalan Teja Timur, ruas jalan Abdul Aziz, dan ruas 

jalan Segara. 

Alternatif 3 

Kinerja ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada STA 0 + 000 s.d STA 0 + 640 

(2/2 TB) dan kinerja ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada STA 0 + 800 s.d 

STA 1 + 600 (4/2 B) dari arah utara saat ini arus lalu lintas jenuh (DS > 

0.8), sedangkan kinerja ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada STA 0 + 800 

s.d STA 1 + 600 (4/2 B) arah selatan, kinerja pendekat Barat 1 Abdul Aziz 

dan kinerja pendekat Barat 2 Teja Timur saat ini arus lalu lintas tidak jenuh 

(DS < 0.8).  

Alternatif perbaikan : dilakukan pengalihan arus lalu lintas dengan 

pemanfaatan jalan dari arah utara ke selatan ruas jalan Pangeran Trunojoyo 

ke ruas jalan Segara, ruas jalan Abdul Aziz, ruas jalan Teja Timur, dan ruas 

jalan Jalmak. 

Alternatif 4 

Kinerja ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada STA 0 + 000 s.d STA 0 + 640 

(2/2 TB) dan kinerja ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada STA 0 + 800 s.d 

STA 1 + 600 (4/2 B)  dari arah selatan saat ini arus lalu lintas jenuh (DS > 

0.8), sedangkan kinerja ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada STA 0 + 800 

s.d STA 1 + 600 (4/2 B) arah utara, kinerja pendekat Barat 1 Abdul Aziz 

dan kinerja pendekat Barat 2 Teja Timur saat ini arus lalu lintas tidak jenuh 

(DS < 0.8). 
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Alternatif perbaikan : dilakukan pengalihan arus lalu lintas dengan 

pemanfaatan jalan dari arah selatan ke utara ruas jalan Pangeran Trunojoyo 

ke ruas jalan Jalmak, ruas jalan Teja Timur, ruas jalan Abdul Aziz, dan ruas 

jalan Segara. 

Alternatif 5 

Kinerja ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada STA 0 + 000 s.d STA 0 + 640 

(2/2 TB), kinerja kedua arah ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada STA 0 + 

800 s.d STA 1 + 600 (4/2 B), kinerja pendekat Barat 1 Abdul Aziz saat ini 

arus lalu lintas jenuh (DS > 0.8), sedangkan kinerja pendekat Barat 2 Teja 

Timur saat ini arus lalu lintas tidak jenuh (DS < 0.8).  

Alternatif perbaikan : (a) dilakukan pengalihan arus lalu lintas dengan 

pemanfaatan jalan dari arah selatan ke utara ruas jalan Pangeran Trunojoyo 

ke ruas Jalmak, ruas jalan Teja Timur, ruas jalan Abdul Aziz, dan ruas jalan 

Segara (b) melakukan penyesuaian waktu siklus dan merubah fase sinyal. 

Alternatif 6 

Apabila kinerja ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada STA 0 + 000 s.d STA 0 

+ 640 (2/2 TB), kinerja kedua arah ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada 

STA 0 + 800 s.d STA 1 + 600 (4/2 B), kinerja pendekat Barat 2 Teja Timur 

saat ini arus lalu lintas jenuh (DS > 0.8), sedangkan kinerja pendekat Barat 2 

Abdul Aziz saat ini arus lalu lintas tidak jenuh (DS < 0.8). 

Alternatif perbaikan : (a) dilakukan pengalihan arus lalu lintas dengan 

pemanfaatan jalan dari arah selatan ke utara ruas jalan Pangeran Trunojoyo 

ke ruas Jalmak, ruas jalan Teja Timur, ruas jalan Abdul Aziz, dan ruas jalan 

Segara (b) melakukan penyesuaian waktu siklus dan merubah fase sinyal. 

Alternatif 7 

Apabila kinerja ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada STA 0 + 000 s.d STA 0 

+ 640 (2/2 TB), kinerja kedua arah ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada 

STA 0 + 800 s.d STA 1 + 600 (4/2 B), kinerja pendekat Barat 1 Abdul Aziz, 

kinerja pendekat Barat 2 Teja Timur saat ini arus lalu lintas jenuh (DS > 

0.8).   
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Alternatif perbaikan : (a) dilakukan pengalihan arus lalu lintas dengan 

pemanfaatan jalan dari arah selatan ke utara ruas jalan Pangeran Trunojoyo 

ke ruas Jalmak, ruas jalan Teja Timur, ruas jalan Abdul Aziz, dan ruas jalan 

Segara (b) melakukan penyesuaian waktu siklus dan merubah fase sinyal (c) 

dilakukan pengalihan arus lalu lintas dengan pemanfaatan jalan dari arah 

selatan ke utara ruas jalan Panglegur ke ruas jalan Keangenan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


