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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Studi 

Studi analisis kinerja ruas jalan akibat parkir di badan jalan dilakukan di 

wilayah Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, yang meliputi ruas jalan 

Niaga. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi studi dapat dilihat pada gambar 3.1 

peta lokasi studi. 

Gambar 3.1 Peta Ruas Jalan Niaga Mojosari Kab. Mojokerto 

Sumber : Google Map 

Lokasi 
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3.3 Studi Pendahuluan 

 Agar survei yang sesungguhnya dapat berjalan dengan baik dan efektif, 

maka perlu dilakukan studi pendahuluan yang akan memberikan petunjuk awal 

yang mengenai layak tidaknya lokasi tersebut digunakan untuk penelitian. 

3.4 Penentuan Sample 

 Menurut Sugiyono (2001:60), metode sampling yang digunakan dalam 

penelitian kali ini menggunakan metode Non Probability  Sampling, yaitu teknik 

yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Untuk tekniknya peneliti 

menggunakan teknik Accidental Sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan faktor sponantanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu 

dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik maka orang tersebut dapat 

digunakan sebagai sampel. 

 Untuk sampel yang diambil dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

rumus Slovin Formula, yaitu : 

 n =
N

1+ N∝2 

Dimana: 

 n  = jumlah sampel minimal yang diperlukan 

 N = ukuran populasi 

 α  = taraf signifikasi 

 Untuk taraf signifikasi (α) ditetapkan 0,05,  sedangkan ukuran populasi 

kendaran parkir di ruas jalan tersebut yaitu 661 kendaraan untuk sepeda motor dan 

45 kendaraan untuk mobil per hari, sehingga sampel yang dibutuhkan untuk 

perhitungan durasi parkir di ruas jalan Niaga Mojosari sebesar : 

a. Untuk sepeda motor 

       n =
661

1+ 661 (0,05)2
 

  =  249 kendaraan 

 

 



33 
 

 
 

 

b. Untuk mobil 

    n =
45

1+ 45 (0,05)2
 

         =  40 kendaraan 

3.5 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang didapat dari pengumpulan 

data ini adalah data primer dan data sekunder. 

3.5.1 Data Primer 

 Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau 

kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil 

pengujian (benda). Adapun data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Data geometrik 

a. Panjang dan lebar ruas jalan 

b. Panjang dan lebar lahan parkir 

c. Lebar trotoar 

d. Tipe jalan 

2. Data arus lalu lintas 

a. Arus lalu lintas 

b. Volume lalu lintas 

c. Kecepatan sesaat 

d. Kecepatan arus bebas 

3. Data kendaraan parkir 

a. Jumlah kendaraan masuk / keluar 

b. Jumlah kendaraan parkir 

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

d. Volume parkir 

e. Waktu kendaraan parkir (berdasarkan survey nomor plat) 
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4. Data hambatan samping 

a. Jumlah pejalan kaki dan penyebrang jalan 

b. Jumlah kendaraan lambat 

c. Jumlah kendaraan berhenti 

d. Jumlah kendaraan keluar/masuk 

3.5.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah 

ada, atau data dari instansi terkait. Data sekunder tersebut antara lain : 

a. Lay out ruas jalan 

b. Kepemilikan kendaraan 

c. Data kependudukan 

3.5.3 Pelaksanaan survei 

  Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode survei, 

yaitu metode dengan melaksanakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan 

untuk membuat gambaran secara sistematis, akurat, dan aktual mengenai fakta – 

fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dengan metode ini peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, serta mencari data-data yang 

diperlukan. 

  Berdasarkan dari data sekunder yang diperoleh dari survei pendahuluan 

maka pelaksanaan survei dilakukan selama 12 jam (06.00 WIB – 18.00 WIB) 

selama seminggu untuk mengetahui hari puncak dan jam puncak. Untuk 

pelaksanaan survei lapangan surveyor ditempatkan pada titik-titik yang telah 

ditentukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan terkelasifikasi. Semua 

jenis pelaksanaan survei menggunakan internal waktu per 15 menit. 

A. Survei geometrik 

  Pada survei geometrik data yang didapatkan dengan cara pengukuran 

secara langsung di lapangan, antara lain panjang dan lebar ruas jalan, panjang dan 

lebar lahan parkir serta panjang lebar pintu masuk dan keluar lahan parkir. 
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B. Survei arus lalu lintas kendaraan 

 Survei ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data arus lalu lintas, 

seperti volume lalu lintas dan kecepatan kendaraan. Perhitungan arus lalu lintas 

yang dilakukan pada saat survei ini sangat sederhana, yaitu dengan cara 

menghitung setiap kendaraan bermotor yang melalui titik pantau. Perhitungan 

menggunakan alat Hand Tallies Counter untuk memudahkan perhitungannya. 

a. Arus lalu lintas, untuk pengambilan data lalu lintas dilakukan dengan 

cara pengamatan langsung yaitu dengan menghitung jumlah kendaraan 

yang melewati titik pantau. 

b. Volume lalu lintas, untuk volume lalu lintas pengambilan datanya 

yaitu dengan mengambil dari data arus lalu lintas maka dapat dihitung 

volume kendaraan per jam. 

c. Kecepatan sesaat, untuk mendapatkan data kecepatan sesaat yaitu 

dengan cara menempatkan pengamat pada dua titik tertentu dengan 

jarak 50 meter. Selanjutnya salah seorang pengamat memberikan tanda 

kepada pengamat yang satunya untuk mengoperasikan stopwatch saat 

kendaraan melewati titik awal. Kemudian setelah kendaraan sampai 

pada titik akhir stopwatch dimatikan. 

d. Kecepatan arus bebas, untuk mendapatkan data kecepatan arus bebas 

yaitu dengan cara mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi 

kendaraan lainnya di ruas jalan tersebut. 

C. Survei Parkir Kendaraan 

 Survei parkir kendaraan yaitu pengaatan secara langsung untuk 

mendapatkan data kendaraan yang masuk maupun keluar tempat parkir, jumlah 

kendaraan parkir, serta waktu kendaraan parkir. 

a. Jumlah kendaraan masuk / keluar, yaitu dengan cara menghitung 

jumlah kendaraan yang masuk ataupun yang keluar dari area parkir. 

b. Jumlah kendaraan parkir, yaitu dengan cara menghitung kendaraan 

yang parkir pada saat jam tersebut. 

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

kendaraan yang parkir. 
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d. Volume parkir, yaitu dengan cara menghitung kendaraan yang berada 

di tempat parkir pada saat itu. 

e. Waktu kendaraan parkir (berdasarkan survei nomor plat), yaitu dengan 

cara mencatat waktu kendaraan parkir mulai awal masuk parkir sampai 

kendaraan keluar parkir dengan berdasarkan nomor plat kendaraan. 

D. Survei Hambatan Samping 

 Survei ini dilakukan dengan cara menempatkan surveyor dikedua sisi jalan 

Niaga di depan pasar Pon Mojosari untuk mengamati frekuensi kejadian dan 

dikelompokkan menurut tipe kejadian yaitu pejalan kaki, kendaraan lambat, 

kendaraan keluar masuk, serta kendaraan berhenti. 

3.6 Evaluasi Kondisi Eksisting 

3.6.1 Kinerja Ruas Jalan Niaga 

 Data volume lalu lintas kendaraan dari hasil survei di lapangan dengan 

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

diubah menjadi arus kendaraan ringan dengan menggunakan nilai ekivalen mobil 

penumpang (emp).  

Penentuan faktor ekivalen mobil penumpang ditetapkan dalam Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Sedangkan untuk faktor hambatan 

samping yaitu pejalan kaki, kendaraan keluar/masuk, kendaraan lambat (sepeda 

dan becak), dan kendaraan berhenti. Dimana untuk penentuan hambatan samping 

disesuaikan dengan MKJI (1997). 

Evaluasi data lalu lintas dengan menggunakan MKJI (1997), bahasa jalan 

perkotaan, untuk perhitungan kinerja ruas jalan. Kondisi jalan yang ada pada saat 

ini, dievaluasi kinerjanya dengan kriteria penelitian derajat kejenuhan pada 

masing – masing ruas jalan, dimana jika nilai derajat kejenuhan didapat terlalu 

tinggi ( DS ≥ 0,8 ), maka ruas jalan tersebut dikatakan dalam keadaan jenuh. 

3.6.2 Parkir di Ruas Jalan Niaga 

 Untuk mengevaluasi data kendaraan parkir di ruas jalan Niaga 

menggunakan persamaan kapasitas parkir. Data tersebut dikumpulkan untuk 

mengetahui kebutuhan parkir di ruas jalan Niaga sekarang dibandingkan dengan 

kapasitas parkir yang sudah ada. Dalam survei kebutuhan parkir diperoleh 
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informasi sebagai berikut : volume parkir, durasi parkir, akumulasi parkir, indeks 

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

 Maka akan diketahui kondisi parkir di ruas jalan tersebut, apakah 

mengalami eksisting apa tidak. Jika penyediaan ruang parkir yang tersedia lebih 

rendah dari permintaan ruang parkir ( supply < demand ) maka perlu adanya 

analisis perbaikan untuk pelayanan parkir. 

3.7 Analisis Perbaikan 

 Dengan diketahui kapasitas parkir dan permintaan parkir, maka dapat 

dilihat apakah penyediaan area parkir sudah memenuhi apa belum. Jika 

permintaan ruang parkir yang ada pada saat ini lebih besar dari penyediaan ruang 

parkir, maka perlu dilakukan perbaikan. Dari kedua kriteria yaitu derajat 

kejenuhan dan pemenuhan permintaan ruang parkir maka yang dilakukan adalah 

perubahan sudut parkir dan area parkir dibuat sejajar tidak zig zag, sehingga 

permintaan ruang parkir terpenuhi dan kinerja ruas jalan meningkat. 

Adapun alternatif – alternatif yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut : 

a. Jika pelayanan parkir di ruas jalan Niaga Mojosari tidak memenuhi, maka 

perlu dilakukan penataan ulang parkir, seperti perubahan sudut parkir 

ataupun parkir dibuat hanya satu baris. 

b. Jika pelayanan parkir di badan jalan Niaga tidak memenuhi dan kinerja ruas 

jalan juga tidak memenuhi, maka perlu dilakukan perubahan arus lalu lintas 

yang awalnya dua arah menjadi satu arah. 

Dengan demikian untuk melakukan analisis perbaikan harus berdasarkan 

dari hasil evaluasi kondisi eksisting yang ada. 

3.8 Analisis Parkir dan Kinerja Ruas Jalan 5 Tahun yang Akan Datang 

 Untuk mengetahui kondisi pelayanan parkir dan kinerja ruas jalan dalam 

jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Data yang digunakan adalah berdasarkan 

persentase pertumbuhan kepemilikan kendaraan dan pertumbuhan jumlah 

penduduk serta arus lalu lintas di Kecamatan Mojosari, maka dapat diprediksi 

permintaan ruang parkir beserta kinerja ruas jalan dalam jangka waktu 5 tahun 

yang akan datang. Dengan data tersebut maka dapat diproyeksikan mengenai 
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jumlah penduduk, volume kendaraan parkir, dan arus lalu lintas dalam jangka 

waktu 5 tahun mendatang. 

3.9 Kesimpulan 

 Setelah semua analisis dari hasil evaluasi dan analisis 5 tahun yang akan 

datang, maka selanjutnya peneliti menyimpulkan tentang kondisi kinerja 

pelayanan parkir kendaraan bermotor yang tersedia di ruas jalan Niaga, kinerja 

ruas jalan Niaga akibat adanya parkir di badan jalan saat ini, serta kinerja 

pelayanan parkir di ruas jalan Niaga Mojosari untuk 5 tahun yang akan datang. 

 


