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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di simpang empat jalan Jln. S.P. Sudarmo – Jln. Raya 

Panji Suroso – Jln. Laksda Adi Sucipto. Simpang tersebut dipilih dengan 

pertimbangan 

1. Lokasi tersebut memiliki volume lalu lintas yang cukup padat, hal ini 

dikarenakan jalan tersebut merupakan akses menuju Bandar Udara 

Abdul Rachman Saleh dan Terminal Arjosari. 

2. Masih terjadi beberapa kekurang pahaman mengenai kebijakan belok 

kiri langsung 

3. Menggunakan dua fase dimana menyebabkan konflik arus dan tundaan 

yang cukup tinggi. 

 
Gambar 3.1 Peta lokasi simpang 
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Gambar 3.2 Peta Map Lokasi Simpang 

 

 

 
Gambar 3.3 Kondisi Eksisting Jl. Panji Suroso 
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Gambar 3.4 Kondisi Eksisting Jl. S.P. Sudarmo 

 

 

 
Gambar 3.5 Kondisi Eksisting Jl. Laksda Adi Sucipto  

(Timur) 

 

 

 
Gambar 3.6 Kondisi Eksisting Jl. Laksda Adi Sucipto  

(Barat) 
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3.2  Kondisi Eksisting Simpang 

Kondisi eksisting dari simpang tersebut yaitu: 

1. Jalan Panji Suroso. 

Jalan Panji Suroso (utara) merupakan akses jalan menuju Terminal 

Arjosari. Kendaraan yang lewat rata – rata didominasi oleh 

kendaraan ringan (LV) seperti mobil penumpang, pick-up, bis kecil, 

angkot, serta truk – truk kecil dan kendaraan berat (HV) seperti truk 

tronton, bis dari Malang ke Blitar dan Pakis. 

2. Jalan S. P. Sudarmo. 

Jalan S.P. Sudarmo (selatan) merupakan jalan yang kawasannya 

komersil, dapat dilihat dari banyaknya pertokoan sertaterdapat 

beberapa pabrik dan perusahaan yaitu PT. Karya Niaga Bersama, 

PT. Radio Chakra Bhuwana serta Pabrik Oleh – Oleh Bu Noer. Jalan 

ini juga menjadi rute dari jalur bis menuju Blitar. Pergerakan arus 

lalu lintas untuk kendaraan berat dari arah Jalan Panji Suroso 

menuju ke pusat kota akan melewati jalan ini. 

3. Jalan Laksda Adi sucipto (Timur) 

Jalan Laksda Adi sucipto (timur) merupakan akses menuju Bandar 

Udara Abdul Rachman Saleh dan akses untuk kendaraan yang akan 

menuju daerah Pakis. Kawasan ini masih merupakan kawasan 

penduduk. 

4. Jalan Laksda Adi Sucipto (Barat) 

Kantor kecamatan Blimbing Kota Malang terdaat di Jalan Laksda 

Adi Sucipto (Barat). Jalan tersebut menjadi kawasan komersil, 

dimana merupakan daerah pertokoan, di jalan ini hambatan samping 

cukup besar karena ada beberapa kendaraa yang parkir di daerah 

trotoar. Selain itu Jalan ini menjadi akses untuk menuju Stasiun 

Blimbing.  
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3.3  Tahapan Studi 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui gambaran umum dari lokasi 

studi. Pengamatan langsung pada lokasi ini sebagai dasar untuk menentapkan 

perumusan dan identifikasi permasalahan. Adapun Tahapan studi sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 

Tahapan studi dimulai dengan melakukan pengumpulan data baik data 

primer dan data sekunder yang digunakan untuk melakukan analisa 

kinerja simpang empat bersinyal tersebut. 

2. Analisis Kinerja Simpang 

Setelah menapatkan hasil analisis kinerja simpang bersinyal, maka 

dapat ditentukan perlu atau tidaknya perbaikan kinerja simpang melalui 

ketetapan batas nilai DS oleh MKJI 1997.  

3. Analisis perbaikan kinerja simpang 

Jika DS ≥ 0,85 maka perlu adanya analisis perbaikan kinerja simpang 

dengan beberapa alternatif. Salah satu alternatif yang akan digunakan 

untuk prakiraan kinerja simpang  5 tahun mendatang. 

4. Analisis kinerja simpang pada 5 tahun yang akan datang. 

Analisis kinerja simpang pada 5 tahun yang akan datang dihitung 

dengan  menggunakan alternatif yang telah dipilih pada anilisis 

perbaikan kinerja simpang. Sehingga dapat dinilai dengan alternatif 

yang ada dalam jangka 5 tahun yang akan datang masih memenuhi 

syarat atau tidak dengan ketetapan batas nilai DS yang diizikan MKJI. 

 

3.4  Pengumpulan Data 

3.4.1  Jenis Data 

Data-data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder, yaitu 

meliputi: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan langsung di 

lapangan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. 
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a. Kondisi geometrik 

b. Arus lalu lintas 

c. Waktu sinyal 

d. Hambatan samping 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait yang 

meliputi : 

a. Peta lokasi studi 

b. Data jumlah penduduk Kota Malang 

 

3.4.2  Teknik Pengumpulan data primer 

Pengumpulan data primer merupakan hasil survey dilokasi studi, yaitu pada 

simpang Jln. S.P. Sudarmo – Jln. Raya Panji Suroso – Jln. Laksda Adi Sucipto 

meliputi: 

a. Kondisi geometrik jalan 

Survey dilakukan untuk mengetahui lebar jalan, lebar pendekatan tiap 

lengan simpang, dan jarak antar simpang. 

b. Arus Lalu Lintas 

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara survey langsung di 

lapangan dan pencatatan manual volume lalu lintas, pencatatan dilakukan 

dengan mencatat pergerakan kendaraan yang lewat meliputi kendaraan 

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

tak bermotor (UM), yang dilaksanakan selama 3 hari yaitu (Senin, Rabu, 

dan Sabtu). Sedangkan untuk waktu survey dilakukan selama 12 jam, 

dimulai dari pukul 06.00-18.00, dengan periode interval per 15 menit. 

c. Operasional Sinyal 

Proses pengambilan data ini dilakukan bersamaan pada saat survey di 

lapangan seperti waktu siklus dan fase. 
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3.4.3  Peralatan Survey 

Dalam pelaksanaan survey peralatan yang digunakan meliputi: 

a. Alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua hasil penelitian di 

lapangan. 

b. Pencatat waktu (stop watch) untuk mengukur pergantian periode 

pengamatan kendaraan. 

c. Meteran (roolmeter) digunaka dalam pengukuran. 

d. Formulir survey, yang digunakan untuk mencatat jumlah kendaraan, 

sesuai dengan jenis kendaraan yang melewati simpang yang diamati. 

e. Papan tulis (clipboard) 

f. Handtally counter, digunakan untuk menghitung jumlah kendaraan 

yang lewat. 

 

3.5  Evaluasi Kinerja Simpang 

Evaluasi kinerja simpang dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja 

simpang Jln. S.P. Sudarmo – Jln. Raya Panji Suroso – Jln. Laksda Adi 

SuciptoPada saat ini, yaitu untuk mengetahui nilai dari kapasitas (C), derajat 

kejenuhan (DS), panjang antrian (QL) dan tundaan (D) pada simpang tersebut. 

Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada Metode Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia tahun 1997 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bina Marga. 

Ukuran kinerja simpang terdiri dari beberapa hal yaitu: 

1. Kapasitas 

Kapasitas simpang adalah jumlah kendaraan yang dapat ditampung oleh 

setiap jam, dengan satuan smp/jam. Rumus kapasitas dapat dilihat pada 

persamaan 2.10. 

2. Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan adalah rasio lalu lintas terhadap kapasitas simpang 

yang dapat dilihat pada persamaan 2.11. 

3. Panjang Antrian 

Untuk mendapatkan nilai panjang antrian (QL), maka sebelumnya perlu 

dicari nilai dari beberapa persamaan, yaitu: 
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a. Jumlah kendaraan yang tersisa dari fase hijau sebelumnya (NQ1) 

untuk DS > 0,5 maka menggunakan persamaan 2.12 dan jika DS < 

0,5 maka nilai NQ1 = 0. 

b. Jumlah kendaraan yang datang selama fase merah (NQ2) 

menggunakan persamaan 2.14. 

c. Jumlah kendaraan antri rata – rata (NQ) didapatkan dengan 

menjumlah nilai NQ1 dan NQ2.  

d. Jumlah kendaraan maksimum (NQmax) didapat dengan 

menggunakan grafik pada gambar 2.8.  

Setelah didapatkan nilai dari beberapa persamaan diatas, maka 

dapat menentukan nilai dari panjang antrian (QL) dengan 

menggunakan persamaan 2.16. 

4. Tundaan 

Tundaan pada simpang terdiri dari beberapa bagian yaitu: 

a. Tundaan lalu lintas rata – rata (DT) 

Tundaan lalu lintas rata – rata tiap pendekat ditentukan dengan 

menggunakan persamaan 2.20. 

b. Tundaan geometrik rata – rata (DG) 

Tundaan geometrik rata – rata masing – maisng pendekat adalah 

tundaan akibat perlambatan atau percepatan ketika menunggu 

giliran pada suatu simpang dan dihentikan oleh lampu lalu lintas, 

tundaan geomtrik rata – rata dihitung dengan menggunkan 

persamaan 2.21.  

c. Tundaan rata – rata pada setiap pendekat (D) 

Tundaan rata – rata setiap pendekat dihitung dengan menggunakan 

persamaan 2.22. 

d. Tundaan  total (Dtot) 

Tundaan total pada setiap pendekat dihitung dengan persamaan 

2.23 dimana nilai tundaan rata – rata pada setiap pendekat (D) 

dikalikan dengan nilai arus lalu lintas (Q) pada pendekat tersebut. 
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e. Tundaan rata – rata pada keseluruhan simpang 

Tundaan rata – rata keseluruhan simpang dapat dihitung 

menggunakan rumus 2.24. Kemudian untuk mendapatkan indikator 

pelayanan simpang dapat dilihat pada tabel 2.5 dengan 

menggunakan nilai dari tundaan rata – rata yang telah didapatkan 

sebelumnya. 

3.6  Analisis Alternatif Perbaikan Kinerja Simpang 

Dalam menganalisis alternatif kinerja simpang digunakan beberapa 

alternatif (MKJI, 1997: 2 – 62) yaitu:  

 

1. Penambahan Lebar Pendekat 

Jika mungkin untuk menambah lebar pendekat, pengaruh terbaik dari 

tindakan seperti ini akan diperoleh jika pelebaran dilakukan pada 

pendekat-pendekat dengan nilai FR kritis tertinggi. 

2. Pelarangan gerakan – gerakan belok kanan 

Pelarangan bagi satu atau lebih gerakan belok kanan biasanya menaikan 

kapasitas, terutama jika hal ini menyebabkan pengurangan jumlah fase 

yang diperlukan. Walaupun demikian perancangan manajemen lalu 

lintas yang tepat, perlu untuk memastikan agar perjalanan oleh gerakan 

belok kanan yang akan dilarang tersebut dapat diselesaikan tanpa jalan 

pengalihan yang terlalu panjang dan mengganggu simpang yang 

berdekatan.  

3. Mengubah Fase Sinyal 

Jika simpang dioperasikan dalam empat fase dengan arus berangkat 

terpisah dari masing – masing pendekat, karena penggunaan dua fase 

mungkin memberikan kapasitas lebih tinggi. Simpang empat bersinyal 

Jl. S, P. Sudarmo – Jl. Panji Suroso – Jl. Laksda Adi Sucipto saat ini 

menggunakan 2 fase. Jika dengan 2 fase dinilai belum memenuhi syarat 

dari MKJI maka dapat dicoba dengan menggunkan perubahan dengan 3 

fase. 
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4. Mengubah Waktu Siklus 

Dengan pengubahan waktu siklus tentu akan mengubah nilai dari 

kapasitas (C), derajat kejenuhan (DS), panjang antrian (QL), dan 

tundaan (D).  

Pemilihan alternatif disesuaikan pada kondisi eksisting simpang sehingga 

dapat diketahui alternatif yang dapat digunakan dan berpengaruh terhadap 

perbaikan kinerja simpang tersebut.   

3.7  Analisis Kinerja Simpang dalam 5 Tahun yang Akan Datang 

Dalam menganalisis kinerja simpang tersebut untuk 5 tahun yang akan 

datang menggunakan alternatif perbaikan kinerja simpang yang telah didapatkan. 

Hal tersebut guna menilai dengan menggunakan alternatif tersebut masih 

memenuhi syarat atau tidak dengan ketetapan batas nilai DS yang diizikan MKJI. 

Untuk perhitungannya sama dengan menganalisis kinerja simpang bersinyal yaitu 

mencari nilai derajat kejenuhan (DS), panjang antrian (QL) dan tundaan (D) pada 

simpang tersebut. Yang berbeda hanya pada volume arus lalu lintasnya (Q).  

Tahapan Prediksi kinerja simpang 5 tahun mendatang, yaitu: 

1. Menghitung prediksi volume lalu lintas kendaraan dalam 5 tahun yang 

akan datang. Data volume arus lalu lintas pada tahun 2014 dan data 

volume arus lalu lintas pada tahun 2019 digunakan untuk mencari laju 

pertumbuhan penduduk, kemudian menghitung prakiraan volume arus 

lalu lintas 5 tahun mendatang dengan persamaan: 

Vt = Vo (1+r)
t
 

Keterangan: 

Vt = Volume lalu lintas pada tahun yang diprediksi 

Vo = Volume lalu lintas pada tahun dasar 

r = Laju pertumbuhan 

t = Jangka waktu  

2. Dengan prediksi volume arus lalu lintas yang sudah didapatkan maka 

arus lalu lintas (Q) digunakan untuk menghitung nilai derajat kejenuhan 

(DS) pada Tabel SIG – IV dan nilai panjang antrian (QL), dan tundaan 
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(D) pada Tabel SIG – V seperti perhitungan analisis kinerja simpang 

bersinyal.  

3. Menentukan Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) simpang dari nilai derajat 

kejenuhan (DS), panjang antrian (QL), dan Tundaan simpang (D) 

berdasarkan Tabel 2.6. 
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3.8  Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Diagram Alir 
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