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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Umum Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan data primer yang didapat dari survei lapangan serta data sekunder. 

Berikut ini adalah bagan alir yang menjelaskan metodologi penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. 

  

Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian 
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3.2 Lokasi Studi 

Penelitian ini dilakukan pada simpang APILL Pakualaman, Kota Yogyakarta, 

Yogyakarta. Persimpangan ini memiliki 4 (empat) lengan, persimpangan ini 

merupakan akses menuju dan keluar pusat kota Yogyakarta. Persimpangan ini 

sering terjadi kemacetan pada simpang lengan bagian barat dan timur  yaitu Jalan 

Kusumanegara. Lokasi penelitian ini terletak pada garis lintang 7°48'6.29"S dan 

garis bujur 110°22'49.00"E berdasarkan titik as pada simpang APILL Pakualaman. 

Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2.  

 

 

Gambar 3.2 Lokasi Penelitian Simpang APILL Pakualaman , Kota Yogyakarta, 

Yogyakarta (Google Earth, 2018) 

 

3.3 Data Penelitian 

Sebuah penelitian diperlukan data-data yang akurat dan data tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan atas keasliannya untuk menunjang keberhasilan suatu 

penelitian. Penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder. 

 

 

 

 



21 

 

 

A. Data Primer 

Data primer adalah data-data yang didapat dilapangan secara langsung 

melalui pengamatan.dan pengukuran. Untuk mendapatkan data primer 

dilakukan survei di lapangan untuk mendapatkan data kondisi eksisting. Data 

primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebegai berikut : 

1) Data geometrik simpang APILL diantaranya lebar jalan pada setiap 

lengan dan kaki-kaki simpang. 

2) Kondisi lingkungan dan aktivitas keseharian di sekitar  lokasi. 

3) Kecepatan kendaraan di simpang APILL saat melintas pada tiap lengan. 

4) Waktu siklus dan fase APILL eksisting pada lokasi penelitian. 

5) Volume kendaraan pada lokasi penelitian 

B. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari instansi-instansi terkait atau 

data yang didapat dari penelitian sebelumnya. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data driving behavior program Vissim kondisi 

Indonesia. 

 

3.4 Pengumpulan Data Primer 

A. Survei Pendahuluan (observasi) 

Survei dilakukan untuk meninjau lokasi saat kondisi eksisting 

dilapangan sebelum dilakukannya analisis. Hal-hal yang ditinjau 

diantaranya adalah : 

a. Lokasi studi 

b. Geometrik jalan 

c. Kondisi lingkungan dan arus lalu lintas  

d. Waktu siklus eksisting 

e. Spot speed 

B. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan saat penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Meteran / pita ukur 

b. Stopwatch 

c. Seperangkat alat tulis dan formulir penelitian 
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d. Alat-alat yang diperlukan untuk mempermudah penelitian selama 

survei berlangsung 

C. Waktu Penelitian 

Pada pengambilan data dilakukan saat hari kerja selama 1 hari 

dengan durasi waktu 6 jam  pada jam-jam puncak yaitu jam 06.00 – 

8.00 , 11.30 – 13.30 , dan jam 16.00-18.00 WIB. 

D. Pelaksanaan Penelitian 

a. Geometrik Simpang 

Survei geometrik simpang dilakukan untuk memperoleh data 

tiap lengan simpang yang digunakan untuk menghitung kapasitas 

link. 

b. Kondisi Lingkungan dan Arus Lalu Lintas 

Survei ini dilakukan guna untuk mendapatkan hambatan 

samping yang ada dan rambu-rambu serta marka yang ada pada 

area penelitian. 

c. Spot Speed 

Spot Speed dilakukan untuk memperoleh kecepatan eksisting 

per jenis kendaraan yang dibutuhkan untuk analisis pemodelan dan 

penentuan biaya operasional kendaraan (BOK). 

 

3.5 Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder dapat diperoleh dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data parameter driving 

behavior program Vissim kondisi Indonesia yang didapat dari penelitian terdahulu. 
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3.6 Pemodelan Menggunakan Software Vissim 10 

Data penelitian berupa data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan 

kemudian dianalisis menggunakan software Vissim 10 serta dibantu menggunakan 

aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk menganalisis data. Adapun data-data  dan 

langkah-langkah pada software Vissim 10 adalah sebagai berikut :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.3 Flowchart Pemodelan Vissim 
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Data yang dimasukkan  dalam pemodelan Vissim sebagai berikut. 

1. Data geometrik jalan 

2. Data jumlah kendaraan 

3. Data kecepatan eksisting yang telah dihitung 

4. Waktu siklus 

5. Data Driving Behavior 

3.6.1 Input 

a. Input Background 

 Pada Input Background ini digunakan untuk memasukan peta lokasi 

penelitian yang digunakan pada pemodelan sehingga dapat menggambarkan 

bentuk geometrik dan kondisi lingkungan pada lokasi penelitian. Tampilan 

background dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Menginput Background 

 

b. Membuat Jaringan Jalan 

Pembuatan jaringan jalan meliputi pada pembuatan link dan connector 

yang sesuai pada gambar background sehingga sesuai dengan lokasi 

penelitian. Data yang dimasukkan untuk membuat link adalah data 

geometrik jalan. Pembuatan jaringan jalan dapat dilihat pada 3.5. 
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Gambar 3.5 Jaringan Jalan 

 

c. Membuat Rute Perjalanan  

Pembuatan rute pada pemodelan ini menggunakan Vehicle Rutes 

untuk membuat jalur yang akan dilewati oleh kendaraan.  Pembuatan 

Vehicle Rutes dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Rute Perjalanan 

 

d. Menentukan Jenis Kendaraan 

Untuk menentukan jenis kendaraan yang sesuai dengan hasil survei di 

lapangan didapatkan hasil jenis kendaraan meliputi kendaraan berat, 
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kendaraan ringan, sepeda motor, dan kendaraan tidak bermotor. Data yang 

digunakan adalah jenis kendaraan yang lewat. Tampilan 3D jenis kendaraan 

dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Pengaturan Jenis Kendaraan 

 

e. Memasukkan Volume Kendaran 

Setelah didapat hasil survei volume kendaraan kemudian dimasukan 

data voleme kendaraan pada Vehicle Input. Data yang digunakkan untuk 

Vehicle Input adalah jumlah volume kendaraan pada setiap lengan. 

Memasukan volume kendaraan pada Vehicle Input dapat dilihat pada 

Gambar 3.8. 

 

 

Gambar 3.8 Memasukan Volume Kendaraan 
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f. Kecepatan Kendaraan 

Pengaturan atau mengontrol kecepatan kendaraan yang sesuai dengan 

kondisi lapangan menggunakan desired speed distributions. Pada desired 

speed distributions data yg dimasukan berupa data kecepatan eksisting yang 

telah dihitung. Untuk mengatur kecepatan dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Pengaturan Kecepatan Kendaraan 

 

g. Membuat Signal Controllers 

Signal Controllers  digunakan untuk mengatur traffic light pada 

simpang  APILL yang sesuai dengan data waktu siklus pada lokasi 

penelitian. Pengaturan pada traffic light sangatlah penting untuk mengetahui 

penggambaran pada kondisi eksiting pada lokasi penelitian. Tampilan 

pengaturan traffic light dapat dilihat pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Mengatur Signal Controllers 

 

h. Perilaku Pengendara (Driving Behavior) 

Pengaturan pada perilaku pengendara dibutuhkan untuk 

menyesuaikan perilaku pengendara pada pemodelan agar sesuai dengan 

kondisi di Indonesia. Data yang dibutuhkan untuk mengatur perilaku 

pengendara dengan hasil penelitian dahulu. Tampilan untuk mengatur 

perilaku pengendara pada menu Driving behavior seperti pada Gambar 

3.11. 

 

Gambar 3.11 Mengatur Perilaku Pengendara  
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3.6.2 Proses Running 

a. Membuat  Nodes Area 

Pembuatan Nodes Area digunakan untuk daerah yang akan di 

analisis oleh software Vissim. Menu nodes dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Membuat Nodes Area 

 

b. Running Analisis 

Running analisis digunakan untuk mengetahui hasil analisis kinerja 

dari suatu pemodelan yang telah dibuat dan mengetahui gambaran kondisi 

eksisting dilapangan. Tampilan running dapat dilihat pada Gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13 Running Pemodelan 
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3.6.3 Output 

Hasil output yang di hasilkan oleh pemodelan Vissim yang dapat digunakan 

untuk analisis kapasitas simpang adalah berupa panjang antrian, tundaan,ringkat 

pelayanan, emisi gas buang dan lainnya. Untuk melihat hasil dari pemodelan dapat 

dilihat pada Gambar 3.14. 

 

Gambar 3.14 Hasil Output Pemodelan


