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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

       Lokasi penelitian ini di Simpang 4 Jalan KH. Ahmad Dahlan, Semarang. 

Dilihat dari tipe persimpangan, perempatan ini merupakan jalan lokal karena 

terdapat jalan Minor pada Utara dan Selatan sedangkan jalan Mayor pada Barat 

dan Timur. Adapun lengan-lengan simpang tersebut sebagai berikut : 

1. Utara  : Jalan KH. Ahmad Dahlan 

2. Selatan  : Jalan KH. Ahmad Dahlan 

3. Barat  : Jalan Anggrek Raya 

4. Timur  : Jalan Anggrek Raya 

  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

      

       Gambar 4.1 Denah Lokasi yang Diteliti (Sumber : Google Earth 2016)  
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B. Peralatan Penelitian  

       Dalam penelitian ini digunakan beberapa alat untuk menunjang pelaksanaan 

penelitian di lapangan sebagai berikut : 

1.  Formulir penelitian dan alat tulis, untuk mencatat arus lalu lintas. 

2.  Alat pengukur panjang (meteran), untuk mengukur dimensi geometrik jalan. 

3.  Tally Counter, menghitung berapa banyaknya jumlah kendaraan yang 

melewati perempatan.  

4.  Jam tangan atau stopwatch, digunakan untuk mengukur waktu awal mulai dan  

akhir pengamatan.  

5.   Handycam untuk video record Volume lalu lintas.  

C. Data Penelitian 

      Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan data yang diperoleh dari beberapa 

sumber, yaitu :  

1.  Data primer, adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan di   

lapangan secara langsung. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini 

      meliputi :  

a. Data arus lalulintas pada masing-masing ruas jalan.  

b. Data geometrik masing-masing ruas jalan.  

2.  Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait yang 

berkaitan dengan pengamatan yang dilakukan. Data sekunder meliputi :  

      a. Data jumlah penduduk, diperoleh dari Badan Pusat Statistik. 

      b. Denah lokasi penelitian. 
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D. Pelaksanaan Survei 

           Pelaksanaan survei dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Untuk 

data primer yaitu data arus lintas yang dilakukan pada hari kerja, yaitu hari Senin, 

17 October 2016 dan pada hari libur, yaitu hari Minggu 16 October 2016 dengan 

jam yang sama, yaitu jam 06.00 – 08.00 , jam 12.00 – 14.00 , jam 16.00 – 18.00 

WIB. Hari Minggu adalah hari akhir pekan (hari libur) yang diperkirakan terdapat 

lonjakan arus lalulintas di perempatan jalan KH. Ahmad Dahlan, sedangkan hari 

Senin merupakan awal pekan (hari kerja) sehingga diestimasikan terdapat arus 

lalulintas yang tinggi. Data yang diperoleh relatif bervariasi. 

 

            Setiap surveyor mencatat kendaraan yang melalui pendekat untuk semua 

gerakan kendaraan, menurut klasifikasi sebagai berikut : 

a.  Kendaraan ringan (light vehicle), meliputi kendaraan bermotor ber as 2 

dengan 4 roda seperti mobil penumpang, mikrobis, pick up, dan truk kecil. 

b.  Kendaraan berat (heavy vehicle), meliputi kendaraan bermotor dengan lebih 

dari 4 roda seperti truk 2 as, truk 3 as, dan bis. 

c.  Sepeda motor (motor cycles).  

d.  Kendaraan tidak bermotor (unmotorized / UM), meliputi kendaraan dengan  

roda yang digerakkan oleh orang atau hewan seperti sepeda, becak, dan 

andong.    Pencatatan jumlah kendaraan dilakukan oleh suvreyor dengan 

melihat hasil video record Volume lalu lintas  
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E. Analisis Data  

1. Analaisis Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan 

 Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan kemudian dilakukan 

analisis berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 untuk 

mengatahui kondisi kinerja dari simpang yang diteliti. Dari hasil tersebut didapat 

nilai kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan dan peluang antrian. Apabila simpang 

yang diteliti tidak memenuhi syarat sesuai dengan buku MKJI 1997, maka perlu 

dilakukan perbaikan tingkat pelayanan dan kinerja simpang. 

2. Analisis Penanganan Dampak Lalu Lintas  

Analisis penanganan dampak lalu lintas diharapkan dapat memeberikan 

solusi untuk meminimalkan dampak lalu lintas. Langkah – langkah penanganan 

dapt dilakukan dengan do nothing dan do something. Do nothing adalah 

penanganan masalah yang tidak melakukan kegiatan pada kondisi jaringan jalan 

yang ada. Sedangkan Do something melakukan upaya peningkatan perbaikan 

geometrik ruas dan simpang, pembangunan jalan baru atau mengoptimalkan 

prasaran yang tersedia 
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F. Tahapan Penelitian  

         Tahapan penelitian merupakan urutan langkah yang akan ditempuh dalam 

penelitian, sehingga penelitian sesuai koridor yang telah ditetapkan. Tahapan 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2. Tahapan Penelitian  
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