
 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Lingkup Kawasan Penelitian  

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kawasan Jalan Teuku Umar Kota 

Bandar Lampung. Pemilihan ini didasarkan atas kondisi ruas jalan yang dekat 

dengan persimpangan karena rute BRT tersebut ada di lokasi tersebut 

sebagaimana pada Gambar 3.1 berikut ini: 

 
Gambar 3.1 Ruas Jalan Teuku Umar, Bandar Lampung 

 

 

Kawasan penelitian yang dipilih adalah ruas jalan yang mengalami pelebaran 

yaitu Ruas Jalan Teuku Umar pada segmen Simpang Urip Sumoharjo sampai 

Lokasi 

Penelitian 
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Simpang Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek dengan titik survey pada daerah 

Hotel Sari Damai seperti pada Gambar 3.2 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Lokasi Penelitian 

Keterangan gambar: 

                = Taman Makan Pahlawan 

                = Hotel Sari Damai 

                = Rumah Sakit Advent 

                = Cosmo 

                = Median jalan 

                = Arah Rajabasa Tanjung - Karang 

                = Arah Tanjung Karang – Rajabasa 

                = Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian dibagi menjadi dua lajur dengan pembatas median yaitu arah 

Rajabasa menuju Tanjung Karang dan arah Tanjung Karang menuju Rajabasa. 

Jalan Urip S 

 

 

 

b

b

B 
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Jalan Teuku Umar ini merupakan salah satu pemicu perkembangan dan 

peningkatan aktivitas di jalan utama Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian di 

memiliki kondisi sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian berada di Jalan Teuku Umar antara segmen persimpangan 

Jalan Urip Sumoharjo sampai persimpangan Rumah Sakit Umum Abdoel 

Moeloek. 

2. Titik survey berada di depan Hotel Sari Damai. 

 

B.  Waktu Penelitian 

Untuk jalan perkotaan, volume lalu lintas pada jam puncak lebih tepat untuk 

digunakan dalam keperluan desain. Berdasarkan survey pendahuluan, pengamatan 

untuk mengumpulkan data akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa. 

Pengamatan dilakukan dengan interval waktu pengamatan 5 menit. Pengamatan 

dilakukan pada 3 tahap yaitu pagi hari mulai pukul 06.00-09.00 WIB, siang hari 

pada pukul 11.00 – 14.00 dan sore hari pukul 16.00-19.00 WIB.  

 

C.  Teknik Pelaksanaan Survey 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa survey, yaitu: 

1. Survey Pendahuluan 

Survey pendahuluan dilakukan sebelum melakukan survey lapangan dengan 

tujuan menentukan waktu survey dan jumlah titik lokasi yang akan diteliti 

serta jumlah surveyor. Surveyor diberikan arahan tentang cara pengambilan 

data, pengecekan metodologi dan formulir survey serta alat-alat sebelum 

survey dilakukan. 

2. Survey Lapangan 
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a. Survey volume lalu lintas. 

Survey volume lalu lintas dilakukan dengan prosedur berikut:  

1. Mempersiapkan formulir pencatatan arus lalu lintas. 

Klarifikasi kendaraan yang terdistribusi digolongkan menurut Bina 

Marga (MKJI 1997) sebagai berikut: 

a. Kendaraan ringan (LV) termasuk colt, mobil penumpang, mobil 

pribadi dan pick up. 

b. Kendaraan berat (HV) termasuk bus dan truk. 

c. Sepeda motor (MC) 

d. Kendaraan tidak bermotor (UM) 

2. Mempersiapkan tim survey 

Lokasi penelitian ruas Jalan Teuku Umar, berlokasi di depan Hotel Sari 

Damai. Surveyor ditempatkan pada 4 titik, dimana setiap titik 

dibutuhkan 2 surveyor. Surveyor akan menghitung volume lalu lintas 

yang melewati titik pengamatan kemudian mengisi formulir yang telah 

tersedia seperti pada tabel. 

b. Pengukuran kecepatan kendaraan.  

Pengukuran kecepatan kendaraan dilakukan untuk mengetahui kecepatan 

sesaat (spot speed) dan kecepatan rata-rata kendaraan yang melewati jalan 

Teuku Umar. Pengukuran dilakukan dengan cara peneliti mencatat waktu 

tempuh kendaraan melalui panjang segmen yang ditentukan pada waktu 

arus puncak terjadi. Kecepatan yang diambil adalah kecepatan kendaraan 

ringan karena kendaraan ringan memiliki nilai SMP = 1.  

Kecepatan kendaraan dapat dihitung melalu persamaan berikut :  
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V = L / T 

Keterangan :  

V = Kecepatan perjalanan (m/detik)  

L = Jarak perjalanan (m)  

T = Waktu tempuh (detik) 

 

c. Pengukuran hambatan samping. 

Cara pengukuran hambatan samping adalah dengan memasukkan hasil 

pengamatan mengenai frekuensi kejadian hambatan samping per jam per 

200 m pada kedua sisi segmen yang diamati, meliputi jumlah pejalan kaki 

berjalan atau menyeberang (PED), jumlah kendaraan berhenti/parkir 

(PSV), jumlah kendaraan bermotor yang masuk dan keluar ke/dari lahan 

samping dan sisi jalan (EEV), dan arus kendaraan lambat (SMV). 

Selanjutnya frekwensi kejadian dikalikan dengan faktor berbobot kejadian 

per jam per 200 m, untuk kemudian dapat ditentukan kelas hambatan 

samping berdasarkan jumlah kejadian berbobot, termasuk semua tipe 

kejadian.  

 

D.  Pengumpulan Data  

 

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data skunder. Pengumpulan data 

diperoleh dari  studi literatur dan survey langsung. 

1. Pengumpulan Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh dalam format 

yang sudah tersusun atau terstruktur, berupa publikasi-publikasi atau brosur-

brosur melalui pihak lain (lembaga atau instansi). Untuk mendapatkannya, 
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peneliti mendatangi langsung instansi yang terkait dengan penelitian. Data 

tersebut biasanya digunakan untuk mengetahui keadaan masa lalu dan 

pertumbuhan wilayah yang akan disurvey, sehingga tinjauan dan analisis data 

akan diproyeksi dengan melihat keadaan sebelumnya. Pada penelitian data 

sekunder yang dibutuhkan adalah data jumlah penduduk Kota Bandar Lampung 

tahun 2010 dan data geometrik Jalan Teuku Umar sesudah adanya pelebaran 

jalan. 

2. Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan data-data yang diperoleh langsung dari survey 

lapangan. Data ini berupa  data volume lalu lintas berdasarkan klasifikasi 

kendaraan dan data waktu tempuh kendaraan. 

Peralatan yang digunakan dalam survey ini adalah: 

a. Formulir survey, untuk pencatatan kendaraan. 

b. Roll meter, untuk mengukur geometrik ruas jalan.  

c. Jam, untuk mengetahui awal dan akhir interval waktu yang digunakan.  

d. Hand Counter, untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat.  

e. Stop Watch, untuk mengetahui periode waktu tempuh.  

f. Handy Talky, untuk alat komunikasi. 

3. Analisis Data  

Analisis data digunakan dengan menggunakan cara manual seperti dalam 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997) untuk jalan perkotaan 

sebagai berikut: 

UR-1 = Data Umum dan Geometrik Jalan 

UR-2 = Arus Lalu Lintas dan Hambatan Samping 

UR-3 = Analisa Kecepatan dan Kapasitas 
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4. Prosedur Perhitungan 

a. Menghitung nilai arus lalu lintas 

 Data yang dibutuhkan adalah jumlah kendaraan yang melewati titik 

pengamatan dengan interval 5 menitan dari 3 (tiga) interval waktu 

pengamatan yaitu pukul 06.00-09.00 WIB, pukul 11.00-14.00 WIB, dan 

16.00-19.00 WIB. 

 Data arus dari masing-masing jenis kendaraan dalam kendaraan/jam 

dikonversikan dalam smp/jam. 

 Menghitung volume lalu lintas atau lalu lintas harian rata-rata. 

b. Membuat grafik arus lalu lintas per interval 5 menit. 

c. Menghitung kecepatan sesaat (spot speed) dan kecepatan perjalanan 

dengan memakai data waktu tempuh  yang didapat dari survey. 

Menghitung pula kecepatan arus bebas dasar ruas jalan Teuku Umar. 

d. Menghitung nilai kapasitas Jalan Teuku Umar. 

e. Menghitung derajat kejenuhan Jalan Teuku Umar. 

 

E.  Diagram Alir Metode Penelitian 

Agar penelitian lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target, maka diperlukan 

sebuah langkah kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

pengerjaannya. Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

Gambar 3.1.  
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     Gambar 3.3. Diagram Alir 

Data Primer 

 

Arus lalu lintas (smp/jam) 

Volume lalu lintas 

Hambatan samping 

Waktu tempuh 

MULAI 

IDENTIFIKASI MASALAH DAN PENENTUAN TUJUAN 

STUDI LITERATUR 

SURVEY PENDAHULUAN 

 

Menentukan lokasi pengamatan 

Menentukan waktu pengamatan 

Menentukan peralatan yang diperlukan 

Menentukan jumlah surveyor  

 

PENGUMPULAN DATA 

PEMBANDINGAN VC RATIO SEBELUM 

DAN SESUDAH ADANYA JALUR KHUSUS  RUTE BRT 

Data Skunder 

 

Data jumlah penduduk 2010 

Data geometrik jalan  

 

 

ANALISIS DATA 

Arus lalu lintas (smp/jam) 

Volume lalu lintas 

Kapasitas (C)  

Derajat kejenuhan (DS) 

Kecepatan  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

SELESAI 

PEMBAHASAN 
2. Kinerja jalan sebelum dan sesudah adanya lajur 

khusus BRT 

3. Karakteristik operasional BRT 

4. Fasilitas penunjang BRT 

 


