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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan studi perbandingan nilai faktor bobot 

hambatan samping pada ruas Jl. Thamrin sebagai salah satu kaki simpang di depan 

Pasar Lawang Kab. Malang, dimana pada kasus ini di anggap sebagai segmen jalan. 

Untuk pengambilan data digunakan metode pengamatan langsung di 

lapangan dan kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer dan data 

sekunder. Data primer yang di butuhkan adalah volume arus lalu lintas, kecepatan 

arus lalu lintas, geometrik jalan, dan hambatan samping. Sedangkan untuk data 

sekunder, data yang diperlukan adalah data jumlah penduduk dan peta lokasi 

penelitian. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di sepanjang ruas Jl. Thamrin di depan Pasar Lawang. 

Penetapan lokasi tersebut berdasarkan pengamatan secara visual dimana ruas jalan 

di depan Pasar Lawang memiliki faktor hambatan samping yang cukup besar karena 

Pasar Lawang menjadi salah satu pusat perdagangan di daerah Lawang dan Jl. 

Thamrin juga menjadi akses jalan utama untuk keluar dan masuk menuju Kota 

Malang, yang secara tidak langsung volume lalu lintas di depannya pun lebih besar. 

Jl. Thamrin memiliki karakteristik yang hampir sama sepanjang jalannya, 

seperti tipe jalan 4 lajur 2 arah berpembatas median (4/2 D), lebar jalan ada sedikit 

pelebaran di depan Pasar Lawang, alinyemen vertikal datar atau hampir datar, 

alinyemen horisontal hampir lurus dan sedikit berbelok. Titik awal penelitian ruas 

Jl. Thamrin tepatnya berada pada titik koordinat -7o49’49.3” LS dan 122o41’50.2” 

BT. Pada posisi tersebut merupakan titik kemacetan yang sering terjadi di ruas Jl. 

Thamrin depan Pasar Lawang Kabupaten Malang. Peta lokasi penelitan dan denah 

lokasi penelitian dapat lihat pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian 
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Gambar 3.2 Denah Lokasi Penelitian 

Pada lokasi tersebut dibagi menjadi 2 titik pengamatan, pengamatan 1 

berada di bagian barat jalan untuk mengamati volume kendaraan bermotor yang 

melintas dan hambatan samping yang terjadi dari arah selatan menuju utara. 

Sedangkan untuk titik pengamatan 2 berada di bagian timur jalan untuk mengamati 

kendaraan bermotor yang melintas dan hambatan samping yang terjadi dari arah 

utara menuju selatan. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di lapangan harus dilakukan dengan cara seteliti 

mungkin agar diperoleh data yang akurat dan memenuhi. Data yang diukur adalah 
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data geometrik jalan dari ruas jalan yang digunakan sebagai lokasi penelitian. 

Survei yang dilakukan adalah survei jumlah kendaraan berdasarkan klasifikasi 

kendaraan, survei waktu tempuh dan survei hambatan samping. 

Untuk memudahkan perhitungan dengan tingkat penelitian presisi maka 

analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel, sedangkan 

perhitungan arus kendaraan dan sebagainya menggunakan metode MKJI 1997. 

3.3.1 Survei Volume Lalu Lintas 

Survei dilakukan dengan cara menghitung langsung jumlah kendaraan yang 

melewati titik pengamatan dengan menggunakan counter. Survei dilakukan oleh 

dua surveyor pada titik pengamatan untuk setiap arah lalu lintas, dimana setiap 

surveyor akan menghitung tiap jenis kendaraan berdasarkan klasifikasi kendaraan. 

Jenis kendaraan yang di amati adalah: sepeda motor (MC), kendaraan ringan (LV), 

dan kendaraan berat (HV). 

3.3.2 Survei Kecepatan Rata-Rata dan Waktu Tempuh 

Survei kecepatan rata-rata kendaraan adalah jarak yang dapat di tempuh 

oleh suatu kendaraan pada suatu ruas jalan dalam satu satuan waktu tertentu. Survei 

waktu tempuh dengan cara menghitung waktu tempuh dari kendaraan yang 

bergerak dengan menggunakan stopwatch. Survei dilakukan oleh dua surveyor 

pada satu lajur. Surveyor pertama bertugas sebagai pencatat waktu yaitu dimulai 

pada saat bagian depan dari kendaraan yang diamati berada di titik pengamatan 

sampai kendaraan tersebut bergerak mencapai jarak 200 meter, sedangkan surveyor 

kedua bertugas memberi tanda apabila kendaraan yang diamati telah berada sejarak 

200 meter. 

3.3.3 Survei Hambatan Samping 

Survei hambatan samping dilakukan dengan cara menghitung langsung 

setiap tipe kejadian per jam per 200 meter pada lajur jalan yang diamati. Tipe 

kejadian digolongkan menjadi sebagai berikut : 

1. Jumlah pejalan kaki berjalan atau menyebrang sepanjang segmen jalan. 

2. Jumlah kendaraan berhenti atau parkir. 

3. Jumlah kendaraan bermotor yang masuk dan keluar dari lahan samping 

jalan. 
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4. Arus kendaraan yang bergerak lambat, yaitu arus total (kend/jam) dari 

sepeda, becak, dan lain sebagainya. 

Survei dilakukan pada lajur jalan per 200 meter, dimana menghitung semua 

tipe kejadian per 200 meter per satu jam. Survei dilakukan selama 7 hari yaitu pada 

pagi hari tepatnya jam 07.00-08.00 WIB, siang hari pada jam 12.00-13.00 WIB, 

dan sore hari pada jam 16.00-17.00 WIB. 

Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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MULAI 

PENELITIAN JUDUL, TUJUAN, LINGKUP STUDI 

STUDI LITERRATUR 

PERSIAPAN 

- Identifikasi maslah

- Survey pendahuluan

PENGUMPULAN DATA 

Data Primer : 

- Volume arus lalu lintas

- Kecepatan arus lalu lintas

- Geometrik jalan

- Hambatan samping

Data sekunder : 

- Data jumlah penduduk

- Peta lokasi penelitian

PENGOLAHANA DATA 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

KESIMPULAN DAN SARAN 

SELESAI 

Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian 


