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BAB III 

METODE PERHITUNGAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada ruas jalan veteran Kota Malang. 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Jalan Veteran Kota Malang 

Keterangan : 

Tipe Jalan  : 4/2 D 

Panjang Jalan  : 1.1 km 

Median Jalan  : 9 m 

Lebar Jalan  : 10 m (arah A-B) 

  : 8.5 m (arah B-A) 

Bahu Jalan  : 2 m 

Jarak penghalang kerb: 2 m 
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Ruas Jalan Veteran memiliki tipe jalan 4 lajur 2 arah terbagi, dengan 

panjang jalannya 1,1 km. Ruas jalan ini memiliki lebar median 9 meter dan 

memiliki bahu jalan 2 meter baik arah A-B dan B-A. Untuk ruas Jl. Veteran Arah 

A-B melewati bangkitan Universitas Brawijaya, Matos, dan Transmart MX Mall. 

Sedangkan untuk ruas Jl. Veteran arah B-A melewati Universitas Negeri Malang, 

SMA Negeri 8 Malang, SMK Negeri 2 Malang, dan Dinas Pendidikan Kota 

Malang. 

 

3.2 Metode Yang Digunakan 

Metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja suatu ruas jalan adalah 

metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a) Mengumpulkan Data 

Data yang dikumpulkan berupa data primer ( terdiri atas kondisi geometric, 

volume lalu lintas, dan hambatan samping ) dan data sekunder yang berkaitan 

dengan jumlah penduduk Kota Malang dan peta lokasi. 

b) Menghitung kecepatan arus bebas untuk kondisi di lokasi 

Perhitungan Kecepatan arus bebas diperoleh dengan rumus : 

FV = (FVo + FVw) x FFVsf x FFVcs 

Keterangan : 

FV  = Kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan 

(km/jam). 

FVo  = Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan pada jalan yang 

diamati (km/jam) 

FVw = Penyesuain kecepatan untuk lebar jalan (km/jam) 

FFVsf   = Faktor penyesuaian akibat hambatan samping dan lebar bahu. 

FFcs = Faktor penyesuaian kota. 

c) Menghitung nilai kapasitas 

Nilai kapasitas diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan variable-

variabel sebagai berikut : 

Kapasitas dasar (smp/jam) 
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Rumus di wilayah perkotaan ditunjukkan sebagai berikut: 

C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs 

Dengan : 

C    = Kapasitas (smp/jam) 

CO     = Kapasitas dasar (smp/jam) 

FCW = Faktor penyesuaian lebar jalan  

FCSP = Faktor penyesuaian pemisah arah 

FCSF = Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan/kereb  

FCCS = Faktor penyesuaian ukuran kota 

d) Menghitung nilai derajat kejenuhan 

Nilai derajat kejenuhan diperoleh dengan perbandingan jumlah arus lalu lintas 

dan nilai kapasitas. 

Rumus umum Derajat Kejenuhan : 

DS = Q/C 

Keterangan : 

DS = Derajat Kejenuhan  

Q = Nilai arus lalu lintas  

C = Kapasitas jalan 

e) Menghitung nilai waktu tempuh kendaraan 

Perhitungan nilai waktu tempuh rata-rata kendaraan yaitu dengan 

menggunakan data masukan berupa panjang segmen jalan dan kecepatan 

tempuh yang diteliti. 

TT = L / V 

Keterangan : 

V = Kecepatan rata-rata ruang (km/jam)  

L = Panjang segmen (km) 

TT = Waktu tempuh rata-rata LV panjang segmen jalan (jam) 

 



31 
 

 

3.3 Prosedur Mendapatkan Data 

Adapun prosedur untuk menapatkan data adalah melakukan survey yang 

meliputi : 

1. Survey Pendahuluan 

Survey ini dilakukan untuk mencari dan menemukan permasalahan yang 

sebenarnya terjadi pada ruas jalan tersebut. 

2. Survey Kepustakaan 

Survey ini dilakukan guna mempelajari teori yang dapat dijakdikan sebagai 

pedoman atau petunjuk dalam pemecahan masalah serta menentukan jenis-

jenis data yang harus dikumpulkan untuk memperkuat masalah dan membantu 

dalam pemecahannya. 

3. Survey Lapangan 

Survey ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam 

pemecahan masalah yang dihadapi diantaranya : 

a) Survey Kondisi Geometrik Jalan 

Survey ini dilakukan pada ruas jalan yang ditinjau meliputi lebar jalan, 

lebar bahu jalan/trotoar dari ruas jalan tersebut. 

b) Survey Volume Lalu Lintas 

Survey ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tetang jumlah dan 

pergerakan kendaraan yang melewati ruas jalan pada suatu titik. Metode 

yang dilakukan dengan pencacahan kendaraan, pencacahan dilakukan 

dengan cara manual. Periode pencacahan dilakukan dalam formulir survey 

dengan periode lima belas menitan, dalam formulir dicatat sebagai kondisi 

lapangan yang mempengaruhi volume lalu lintas misalnya cuaca 

keterangan waktu (hari, tanggal, jam) dan lokasi. Kendaraan yang diamati 

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

(MC) 

c) Survey Hambatan Samping 

Dilakukan untuk memperoleh datatentang jenis, jumlah dan pergerakan 

hambatan samping jalan pada suatu wilayahatau dalam suatu ruas jalan 

tertentu sehingga akan didapatkan informasi tentangkomposisi hambatan 
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samping. Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa besar pengaruh 

yang ditimbulkan terhadap kelancaran lalu lintas. Hambatan samping yang 

diamati adalah pejalan kaki yang berjalan dan menyebrang,  kendaraan 

lambat, kendaraan parkir/berhenti, dan kendaraan keluar masuk lahan. 

 

3.4 Analisis Kondisi Jalan 

3.4.1 Analisis Ruas Jalan 

Analisis kinerja ruas jalan veteran pada saat ini, meliputi kecepatan arus 

bebas, kapasitas, derajat kejenuhan, hambatan samping, kerapatan, kecepatan 

tempuh, dan waktu tempuh dengan analisa ruas jalan veteran menggunakan Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia : 1997, bahasan ruas jalan perkotaan. 

 

3.4.2 Analisis 5 Tahun Kedepan 

Tinjauan 5 tahun yang akan dating dilakukan untuk mengetahui kinerja ruas 

jalan veteran dalam jangka 5 tahun yang akan dating. Untuk melakukan analisa 5 

tahun yang akan datang mengenai kinerja ruas jalan, data yang digunakan adalah 

data lalu lintas harian rata-rata pertahun ruas jalan veteran. Dengan data tersebut 

maka dapat diproyeksikan akan kondisi kinerja ruas jalan veteran Kota Malang dari 

tahun 2019 hingga 2024. Metode yang digunakan adalah metode proyeksi 

geometrik. Metode ini menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan akan bertambah 

secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk. Persamaannya 

sebagai berikut : 

 

Pn = Po ( 1 + r )n
 

Dengan : 

Pn = Jumlah yang akan datang  

Po = Jumlah saat ini 

n = tahun yang akan datang  

r = Persentase pertumbuhan 
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3.5 Peralatan dan Pelaksanaan Survei 

3.5.1 Peralatan Survei 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan survey maka dibantu oleh 

beberapa tenaga dilapangan untuk pendataan dilapangan dan juga digunakan alat 

bantu antara lain: 

 

a) Meteran yang digunakan untuk mengukur jalan. 

b) Alat tulis untuk mencatat data. 

c) Jam tangan sebagai petunjuk waktu pelaksanaan survey. 

d) Komputer sebagai alat untuk menghitung dan mengolah data. 

 

3.5.2 Waktu Survei 

Survey dilakukan selama satu minggu dari tanggal 9 november sampai 

tanggal 15 november 2019 dan dimulai dari pukul 06.00 s/d 18.00 WIB. 
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Mulai 

Pengumpulan Data 

Data Primer: 

- Kondisi Geometrik 

- Arus Lalu Lintas 

- Hambatan Samping 

 

Data Sekunder: 

- Jumlah Penduduk 

- Peta Lokasi 

- Data LHR 

Prosedur Perhitungan 

1. Kecepatan arus bebas FV 

2. Kapasitas C 

3. Derajat Kejenuhan DS 

Analisa kecepatan dan 

waktu tempuh 5 tahun 

kedepan 

Kesimpulan & Saran 

Selesai 

Analisa dan 

Alternatif 

Tidak 

Ya 

Kinerja Ruas Jalan 

DS = Q/C 

DS < 0,80 


