
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Umum

Metodologi penelitian ini intinya adalah menguraikan bagaimana cara 

penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan judul tesis dan 

memenuhi tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan terutama adalah untuk 

menghasilkan model kebutuhan pergerakan kendaraan angkutan pribadi dan 

angkutan umum di Kota Bandar Lampung dimasa yang akan datang. Analisis 

terutama ditekankan untuk mengetahui pengaruh kedalaman sistem zona dan 

jaringan serta menentukan titik kedalaman yang optimum untuk MAT yang cukup 

signifikan. Secara sistematis pelaksanaan penelitian seperti Gambar 3.1.

3.2 Persiapan Penelitian

Persiapan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan tahapan atau 

langkah-langkah dalam penelitian. Langkah-langkah tersebut terdiri dari:

a. Identifikasi masalah dan perumusan masalah

b. Studi literatur

c. Pengumpulan data

d. Pembentukan data base menurut 4 skenario
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e. Pembentukan MAT dan volume lalu lintas estimasi

f. Pengujian 4 model skenario penelitian  

3.3 Studi Data

Studi data meliputi identifikasi kebutuhan dan pengumpulan data. 

Kebutuhan akan data yang diperlukan untuk pemodelan dan prediksi bangkitan 

pergerakan teridentifikasi melalui tinjauan pustaka. Pengumpulan data dilakukan 

terhadap wilayah studi berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut.

Berdasarkan konsep dasar yang digunakan untuk kebutuhan pemodelan 

dan prediksi bangkitan pergerakan akan diperlukan tiga kelompok data, yaitu:

1. Data sistem pergerakan, yang meliputi data travel time, traffic count,

kecepatan, dan data angkutan umum.

2. Data sistem kegiatan, berupa data sosio-ekonomi dan data kependudukan 

yang menghasilkan data bangkitan dan tarikan.

3. Data sistem jaringan, terdiri atas data jaringan jalan kota Bandar Lampung 

berupa jalan arteri dan kolektor.

Data sistem pergerakan meliputi data pergerakan kendaraan angkutan 

pribadi dan angkutan umum pada masing-masing zona kecamatan. Data tersebut 

berisi informasi tentang besaran dan arah pergerakan. Data sistem kegiatan yang 

berhubungan dengan data sosio ekonomi yang dibutuhkan untuk pemodelan dan 

prediksi bangkitan dan tarikan pergerakan akan terdiri atas komponen aktivitas 

yang ada pada tata guna lahan Kota Bandar Lampung. Data sistem jaringan akan 

meliputi informasi tentang sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kota 

Bandar Lampung.
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Jenis data yang dibutuhkan untuk penelitian ini pada umumnya bersifat 

sekunder yang diperoleh dari instansi teknis terkait, namun ditunjang dengan data 

primer sebagai pelengkap dan untuk validasi. Data tersebut antara lain adalah:

A. Data Sekunder, yang terdiri atas:

1. Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2010 yang diterbitkan oleh 

Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Badan Perencanaan Daerah.

2. Data informasi jaringan jalan yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Bandar Lampung.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 2010-2030 dari 

BAPPEDA Kota Bandar Lampung.

4. Peta jaringan jalan yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Bandar Lampung.

5. Data informasi pergerakan kendaraan diperoleh dari Dinas Perhubungan 

Kota Bandar lampung.

B. Data Primer, yang terdiri atas:

1. Data arus lalu lintas (traffic count) dan data travel time melalui survei

2. Survey on bus

3. Pembuatan jaringan jalan dengan cara track ke jalan arteri dan jalan 

kolektor dengan menggunakan GPS.
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3.4 Analisis Data

Tahapan-tahapan analisis data penelitian dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:

a. Menjelaskan data yang sudah diperoleh guna mengetahui pergerakan arus 

lalu lintas di Kota Bandar Lampung berdasarkan parameter yang telah 

ditentukan.

b. Secara garis besar data dikelompokkan menjadi dua yaitu data sosio-

ekonomi dan data lalu lintas.

c. Berdasarkan data sosio-ekonomi dibuat data base tentang situasi zona dan 

jaringan di Kota Bandar Lampung yang nantinya akan menjadi bahan 

untuk skenario pengembangan tingkat resolusi zona dan jaringan.

d. Kemudian dilakukan estimasi MAT dengan menggunakan model SPPM 

(kombinasi sebaran pergerakan dan pemilihan moda) berdasarkan 

skenario tersebut.

e. Hasil estimasi MAT tersebut dibandingkan dengan MAT prior 

(sebelumnya) tahun 2006.

f. Selanjutnya estimasi MAT dengan menggunakan model gravity di 

assignment menggunakan metode equilibrium.

g. Dari hasil assignment data traffic count diestimasi dan hasilnya 

dibandingkan dengan data lalu lintas. 

h. Hasil perbandingan pertama dan hasil perbandingan kedua akan menjadi 

bahan analisis pengaruh perbedaan resolusi zona dan jaringan di Kota 

Bandar Lampung.
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3.5 Diagram Alir Penelitian

Gambar 3.1 Diagram Alir Kegiatan Penelitian

Indikator Uji Kesesuain 
Matriks dgn R2 → MAT

Mulai

Selesai

Identifikasi Masalah

Studi Literatur Terkait

Data Base Situasi 
Zona dan Jaringan

Kesimpulan dan Saran

Data Sosio-Ekonomi Data Lalu Lintas

Skenario pengembangan 
tingkat resolusi zona dan 

jaringan

Data MAT 
Prior 2006

Estimasi MAT 
menggunakan Gravity

DIBANDINGKAN

DIBANDINGKAN

Metode Assignment :

Equilibrum

Volume Lalu Lintas

Indikator Uji Kesesuain 
Matriks dgn R2 → 
Volume Lalu lintas

Analisis Pengaruh 
Perbedaan Resolusi Zona 

dan Jaringan



Gambar 3.2 Diagram Skenario Tingkat 

3.6 Hasil

Berdasarkan analisis data

pengaruh resolusi sistem zona dan jaringan dalam estimasi MAT terutama untuk 

angkutan pribadi dan angkutan umum di Kota Bandar Lampung 

pertimbangan dalam perencanaan sistem tran

dan efisien di masa yang akan datang.
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Diagram Skenario Tingkat Resolusi Zona dan Jaringan

Berdasarkan analisis data-data tersebut maka akan diperoleh gambaran 

pengaruh resolusi sistem zona dan jaringan dalam estimasi MAT terutama untuk 

angkutan pribadi dan angkutan umum di Kota Bandar Lampung sebagai bahan 

perencanaan sistem transportasi yang murah, aman, nyaman 

dan efisien di masa yang akan datang.
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Resolusi Zona dan Jaringan

data tersebut maka akan diperoleh gambaran 

pengaruh resolusi sistem zona dan jaringan dalam estimasi MAT terutama untuk 

sebagai bahan 

portasi yang murah, aman, nyaman 

Skenario IV

Jaringan dan 
Zona Berubah
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