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BAB III. 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Umum Penelitian 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan observasi lansung 

di lapangan untuk mengumpulkan data volume kendaraan, kondisi geometrik dan 

lain-lain. Berikut penjelasan tentang proses penelitian melalui bagan alir seperti 

yang ditampilakan pada Gambar 3.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian Lanjutan 

Data yang diperlukan dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diambil berdasarkan pengukuran langsung di 

lapangan dan data sekunder (data yang diperoleh dari hasil peneliti terdahulu 

maupun data instansional). 

1. Data primer  

Data Primer diperoleh dengan melakukan survei langsung di lapangan, 

meliputi penghitungan dan pengukuran yaitu : 

a. Survei volume lalu lintas kendaraan terklasifikasi (CTMC) dan volume lalu 

lintas harian rata-rata (VLHR) 

b. Melakukan inventarisasi terhadap lebar badan Jalan disekitar Underpass 

Kentungan D.I.Yogyakarta dan inventarisasi fasilitas perlengkapan jalan 

(rambu, marka, dll). 

2. Lokasi Survei 

Inventarisasi ruas jalan Ruas Jalan Ring Road Utara , Jalan Kaliurang dan 

Simpang 4 Kentungan. 

3. Waktu Pelaksanaan Survei 

a. Survei VLHR di Ruas Jalan Ring Road Utara dan Jalan Kaliurang yang 

dilakukan pada pukul 06.00 – 06.00 WIB (24 Jam). 

Hasil dan Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

A 
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4. Klasifikasi Kendaraan yang di Survei 

Klasifikasi kendaraan yang di survei adalah sebagai berikut : 

a. Kendaraan ringan (LV), yaitu kendaraan bermotor roda empat dengan dua 

gandar berjarak 2,0 – 3,0 m (termasuk kendaraan penumpang oplet, mikro 

bis, pick up dan truk kecil, sesuai sistem klasifikasi Bina Marga). 

b. Kendaraan berat (HV), yaitu kendaraan bermotor dengan jarak as lebih dari 

3,50 m, biasanya beroda lebih dari 4 (termasuk bis, truk 2 as, truk 3 as dan 

truk kombinasi sesuai sistem klasifikasi Bina Marga). 

c. Sepeda Motor (MC), yaitu kendaraan bermotor beroda dua atau tiga 

(termasuk sepeda motor dan kendaraan beroda 3 sesuai sistem klasifikasi 

Bina Marga). 

3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi pembangunan dan pengoperasian Underpass Kentungan 

D.I.Yogyakarta berlokasi di Kecamatan Depok terletak antara 7.46’43” LS dan 

110.23’21” BT dengan ketinggian kurang lebih 140 meter diatas permukaan laut 

mempunyai luas wilayah sebesar 2.687,6485 Ha. Rencana Kegiatan Underpass 

Kentungan D.I.Yogyakarta, berada di wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten 

Sleman D.I. Yogyakarta dan dapat dilihat seperti pada Gambar 3.2 berikut ini. 

 

Gambar 3. 2 Lokasi Penelitian 

Adapun batas-batas lahan di sekitar rencana Denah Lokasi Underpass 
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Kentungan D.I.Yogyakarta yaitu sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara 

Sebelah utara lokasi merupakan area pertokoan serta terdapat permukiman 

warga. 

b. Sebelah Barat 

Batas-batas sebelah barat lokasi adalah area pertokoan serta terdapat 

permukiman warga. 

c. Sebelah Selatan 

Sebelah selatan lokasi merupakan area pertokoan  

d. Sebelah Timur 

Sebelah Timur lokasi merupakan area pertokoan serta terdapat permukiman 

warga.  

3.3. Alat - alat Penelitian 

Berikut alat-alat yang digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan survey di 

lapangan yaitu: 

1. Counting 

Counting digunakan untuk mempermudah perhitungan jumlah kendaraan 

yang melewati simpang agar lebih data yang didapatkan bisa lebih akurat. Alat 

yang yang digunakan seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.4 berikut. 

 

Gambar 3. 3 Counting 
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2. Meteran (measuring krisbow/fiberglass) 

Meteran adalah alat yang digunakan untuk mengukur jarak dan berbentuk 

lingkaran dengan tuas disisi samping seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.5 

berikut. 

 

Gambar 3. 4 Meteran Krisbow 

 

3. Stopwatch dan alat pendataan lainya (formulir dan alat tulis) 

Stopwatch digunakan untuk pengukur waktu saat survey di lapangan, 

dengan dilengkapi alat pendukung lainya berupa formulir pendataan dan alat tulis. 

3.4. Langkah – langkah analisis data. 

 Pengambilan data dilapangan dilakukan dengan observasi langsung 

kelapangan yang dijelaskan dalam bagan alir seperti yang ditampilkan pada 

Gambar 3.5 berikut ini. 
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Gambar 3. 5 Bagan Alir Analisa data 

 

Langkah – langkah pengambilan data di lapangan dilakukan sebagai berikut: 

1. Persiapan alat – alat survei 

Alat – alat yang disiapkan sebelum melakukan survey adalah formulir 

survey lalu lintas untuk mencatat jumlah kendaraan, counting atau alat hitung 

untuk alat bantu menghitung jumalah kendaraan yang melewati simpang, meteran 

untuk mengukur geometri jalan jalan dan stopwatch untuk mencatat waktu survey. 

2. Survey lalu lintas 

a. Data Geometrik Jalan 

Data geometric jalan yang diambil meliputi data lebar setiap lajur kendaraan 

di lengan simpang, dan data lebar median jalan. 

b. Data Lalu lintas 

Data lalu lintas jalan meliputi volume kendaraan yang melewati simpang 

dalam setiap lengannya yang dihitung setiap interval setiap 15 menit selama 

24 jam yaitu mulai pukul 06.00 sampai 06.00 WIB. Setiap jenis kendaraan 

dibagi kedalam klasifikasi jenis kendaraan yaitu ada Sepeda motor, kendaraan 

ringan, kendaraan berat dan kendaraan tidak bermotor. Selanjutnya juga 
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melakukan survey kecepatan kendaraan 100 meter sebelum simpang dan yang 

terakhir melakukan pecatatan waktu siklus lampu lalu lintas untuk 

perhitungan analisis simpang. 

3. Analisa Data 

Analisi data yang dilakukan pertama adalah mencari volume kendaraan jam 

puncak kemudian mencari nilai kapasitas simpang bersinyal menggunakan rumus 

Persamaan 2.3, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan mencari nilai derajat 

kejenuhan simpang menggunakan Persamaan 2.5 untuk mengetahui kinerja 

sebuah simpang bersinyal. 


