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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Studi 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Studi 

Gambar 3.1 Peta Lokasi 
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Gambar 3.2  

Lay Out Lokasi Studi 
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3.2. Tahapan Studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir 

Evaluasi Kondisi Eksisting 

- Kapasitas Parkir > Volume Parkir 

- Kinerja Ruas Jalan (DS < 0,8) 
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Keterangan simbol yang digunakan dalam diagram alir : 

= Menunjukkan arah aliran dari suatu proses 

ke proses berikutnya. 

= Menunjukkan awal atau akhir dari sebuah 

proses. 

= Menyatakan kegiatan yang akan terjadi 

dalam diagram alir. 

= Digunakan untuk mewakili data yang 

didapat. 

 

3.3. Teknik Penelitian 

3.3.1. Studi Pendahuluan  

 Studi Pendahuluan adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh 

informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Studi pendahuluan dilakukan 

karena kelayakan penelian berkenaan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya 

yang masih belum  jelas. 

3.3.2. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian 

3.3.3. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari data penelitian 

langsung di lapangan sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Adapun data 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
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1) Data kendaraan parkir  

Data kendaraan parkir yakni mencatat jumlah kendaraan masuk 

ataupun keluar parkir, durasi kendaraan parkir dan waktu kedatangan 

kendaraan parkir yang dikelompokkan menurut jenis kendaraan yaitu 

kendaraan ringan (LV), kendaraan berat (HV), dan sepeda motor (MC) 

2) Data geometrik parkir 

Data geometrik parkir di Jalan Soekarno - Hatta meliputi panjang 

dan lebar lahan parkir serta posisi parkir di kawasan Jalan Soekarno 

Hatta. 

3) Data arus lalu lintas 

Data arus lalu lintas adalah meliputi data penjumlahan kendaraan 

yang melintasi satu titik yaitu pada tempat lokasi pengamatan per satuan 

waktu, dan juga sesuai dengan pengelompokan jenis kendaraan yaitu 

kendaraan ringan (LV), kendaraan berat (HV), dan sepeda motor (MC) 

4) Data hambatan samping 

Data hambatan samping meliputi pejalan kaki, kendaraan berhenti 

di tepi jalan, kendaraan keluar atau masuk sisi jalan dan kendaraan 

lambat. 

3.3.4. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari 

survei pendahuluan dan instansi terkait dalam hal ini pemerintah daerah. 

Data sekunder tersebut antara lain : 

a. Peta Lokasi 

b. Jumlah Penduduk 

3.3.5. Teknik pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei, yaitu metode menggunakan penelitian langsung di lapangan 

dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, aktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar penomena yang 

diselidiki. Dengan metode ini peneliti mengadakan pengamatan langsung 

di lapangan, serta mencari data-data yang diperlukan. 
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a. Survey parkir kendaraan 

Survey kendaraan parkir yaitu pengamatan secara langsung untuk 

mendapatkan data kendaraan yang masuk dan keluar parkir, waktu 

kendaraan parkir dan jumlah kendaraan parkir. Survei ini dilakukan 

secara bersamaan dengan survei arus lalu lintas dan survei hambatan 

samping dengan cara mencatat plat nomer kendaraan yaitu kendaraan 

masuk dan keluar, waktu kendaraan parkir dan jumlah kendaraan parkir 

yang dikelompokkan menurut jenis kendaraan, sehingga didapatkan 

volume kendaraan parkir. 

b. Survei geometrik 

Pada survei geometrik dilakukan dengan cara pengukuran 

langsung dilapangan, antara lain panjang dan lebar ruas jalan untuk 

kendaraan melintas, panjang dan lebar lahan yang digunakan parkir di 

Jalan Soekarno – Hatta.  

c. Survei arus lalu lintas kendaraan 

 Survei ini dilakukan untuk mendapatkan data jumlah kendaraan, 

yaitu mencatat setiap kendaraan yang melewati jalan Soekarno - Hatta 

dan pengelompokan jenis kendaraan yang dilakukan bersamaan dengan 

survey kendaraan parkir dan survei hambatan samping. Perhitungan 

menggunakan Hand Tallies Counter untuk memudahkan perhitungan. 

d. Survei hambatan samping 

 Survei ini dilakukan dengan menempatkan surveyor dikedua sisi 

jalan Soekarno - Hatta di depan pasar Ranuyoso untuk mengamati 

frekuensi kejadian dan dikelompokkan menurut tipe kejadian. Survei ini 

dilakukan bersamaan dengan survei lalu lintas dan survei kendaraan 

parkir, untuk mengetahui kelas hambatan samping. Dimana untuk 

penentuan kelas hambatan samping disesuaikan berdasarkan MKJI 1997. 

 



34 
 

 
 

3.4. Evaluasi Kondisi Eksisting 

3.4.1. Tingkat Pelayanan Parkir 

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pelayanan 

parkir pada saat ini. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu data 

kendaraan yang masuk dan keluar tempat parkir, waktu kendaraan parkir, 

volume kendaraan parkir serta kapasitas ruang parkir yang telah 

didapatkan dievaluasi untuk mendapatkan angka pergantian parkir (turn 

over) dan nilai indeks parkir pada masing-masing jenis kendaraan yang 

parkir. 

Setelah diketahui angka pergantian parkir (turn over) dan nilai 

indeks parkir maka diestimasikan persediaan dan permintaan ruang parkir 

saat ini. Adapun asumsi yang digunakan berdasarkan durasi parkir rata-

rata, kapasitas dasar parkir dan volume kendaraan parkir. 

 

3.4.2. Kinerja Ruas Jalan Soekarno - Hatta 

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh parkir di badan jalan Soekarno – Hatta terhadap kinerja ruas 

jalan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu data arus lalu lintas 

yang didapat di lapangan dengan satuan kend/jam dirubah menjadi satuan 

smp/jam, dimana arus berbagai jenis kendaraan dikalikan dengan faktor 

ekivalen mobil penumpang (emp) untuk mendapatkan arus lalu lintas 

(smp/jam) pada saat ini. Penentuan faktor ekivalen mobil penumpang 

disesuaikan berdasarkan MKJI : 1997. 

Evaluasi kinerja ruas jalan mengacu pada Manual Kapasitas 

Jalan Indonesia (1997) bahasan ruas jalan perkotaan, karena mempunyai 

perkembangan secara permanen dan menerus sepanjang seluruh atau 

hampir seluruhnya, minimal pada satu sisi jalan tersebut, apakah itu 

pengembangan pita atau bukan. Jalan raya di atau dekat pusat perkotaan 

dengan penduduk lebih dari 100.000 jiwa selalu digolongkan dalam 

kelompok ini. Jalan raya di daerah perkotaan dengan penduduk kurang 

dari 100.000 jiwa juga digolongkan dalam kelompok ini jika mempunyai 
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perkembangan samping jalan yang permanen dan menerus. Kondisi jalan 

yang ada saat ini, dievaluasi kinerjanya dengan kriteria penilaian derajat 

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

kejenuhan yang diperoleh terlalu tinggi (> 0.8), maka ruas jalan tersebut 

dalam keadaan jenuh. Jika hal ini terjadi maka perlu adanya analisa 

perbaikan untuk memperbesar kapasitas jalan. 

 

3.5. Analisa Perbaikan 

Analisa perbaikan adalah suatu upaya untuk mengoptimalkan 

atau upaya memperbaiki kinerja ruas jalan dan pelayanan parkir di Jalan 

Soekarno – Hatta saat ini yang meliputi di lahan parkir di badan jalan 

Soekarno – Hatta. 

Adapun alternatif - alternatif yang mungkin dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Apabila kinerja ruas jalan Soekarno – Hatta pada saat ini tidak 

mengalami masalah (DS < 0,8), akan tetapi pelayanan parkir di jalan 

tersebut tidak memenuhi permintaan kendaraan yang akan parkir, maka 

sudut parkir mobil yang semula 45˚ dicoba menjadi 90˚. 

b. Apabila Pelayanan parkir yang ada di Jalan Soekarno – Hatta masih 

dapat memenuhi jumlah permintaan kendaraan parkir, akan tetapi kinerja 

ruas jalan pada jalan tersebut dalam kondisi jenuh (DS > 0,8), maka akan 

merubah pola parkir mobil dan motor menjadi bentuk pararel (180˚) 

dengan tujuan untuk menambah lebar efektif jalan. 

c. Apabila pelayanan parkir dan kinerja ruas jalan di Jalan Soekarno – Hatta 

mengalami masalah, maka apabila dimungkinkan akan melakukan 

penambahan lahan parkir motor dengan memanfaatkan sisi jalan pasar 

buah ranuyoso, dan merubah sudut parkir mobil menjadi 180˚. 

d. Apabila pelayanan parkir dan kinerja ruas jalan di Jalan Soekarno – Hatta 

pada saat ini tidak mengalami permasalahan, maka tidak perlu adanya 

perbaikan. 
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3.6. Analisa dalam 5 Tahun Akan Datang 

Analisa kinerja pelayanan parkir dalam 5 tahun yang akan 

datang berdasarkan durasi parkir rata-rata pada saat ini, kapasitas dasar 

parkir di badan jalan Soekarno – Hatta kondisi perbaikan, dan volume 

kendaraan parkir berdasarkan pertumbuhan. Sedangkan untuk kinerja 

ruas jalan diketahui berdasarkan kapasitas jalan setelah dilakukan 

perbaikan dan berdasarkan pertumbuhan arus lalu lintas. 

 

 


