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III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengumpulkan literature baik berupa buku – buku transportasi, artikel, jurnal 

– jurnal dan penelitian tentang transportasi yang telah dilakukan sebelumnya 

yang dapat mendukung informasi tentang analisis biaya kerugian akibat 

kemacetan berdasarkan konsumsi bahan bakar minyak, yang dapat dijadikan 

sebagai data sekunder. Setelah pengumpulan literatur dilakukan, kemudian 

dilakukan survey lapangan yang berkaitan dengan penelitian untuk 

mendapatkan data – data primer. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sesuai dengan batasan masalah, penelitian dan pengumpulan data dilakukan 

pada Jalan Depan Terminal Raja Basa sampai dengan Persimpangan Jalan 

Urip Sumoharjo. Daerah Survei dimulai dari Jalan depan Terminal Raja Basa 

dan dilanjutkan sampai dengan lampu merah depan Perumahan KOREM 

sepanjang + 3,7 km.  

Survei dilakukan selama tiga hari dalam setiap minggunya selama dua 

minggu yaitu pada hari senin dan kamis pada jam – jam puncak atau sibuk 

(peak hour) yaitu pukul 06.30 WIB – 08.00 WIB yang merupakan waktu 
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masyarakat beraktivitas seperti ke tempat kerja, pergi ke sekolah dan pergi ke 

pasar. Pada siang hari pukul 12.30 WIB – 14.00 WIB yang merupakan waktu 

pelajar pulang sekolah dan sebagian masyarakat pulang dari tempat kerja dan 

sore hari pukul 16.15 WIB – 17.45 WIB dimana pada jam – jam tersebut 

masyarakat pulang dari tempat kerjanya dan pulang dari aktivitasnya masing 

– masing. 

Sedangkan pada hari minggu survei dilakukan pada pagi hari, siang hari dan 

sore hari juga pada puncak jam pagi hari pukul 10.00 – 11.30 WIB jam 

puncak siang hari pukul 12.30 – 14.00 WIB dan jam puncak sore hari pukul 

16.15 – 17.45 WIB. Penentuan jam survei dilakukan dengan latar belakang 

telah dilakukannya survei pendahuluan terlebih dahulu sehingga dapat 

disimpulkan beberapa jam puncak untuk setiap aktivitas pada hari kerja dan 

hari libur. Durasi pengamtan dilakukan selama 4,5 jam setiap hari survei baik 

pada hari senin, hari kamis dan hari minggu dengan interval waktu 

pengamatan selama 15 menit pada puncak jam sibuknya masing - masing. 

C. Teknik pengumpulan data 

Pengambilan data primer dilakukan dengan survei pada lokasi penelitian. 

Pada kegiatan survei ini memerlukan 10 orang surveyor dengan tugasnya 

masing – masing untuk dapat mengumpulkan data primer yang dibutuhkan. 

Adapun data yang dicari meliputi volume kendaraan dengan batasan 

kendaraan berupa Mobil Pribadi berbahan bakar Premium, Mobil Pribadi 

berbahan bakar Solar, Angkutan Kota (Angkot) dan Bus Rapid Transit 

(BRT). 
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Pada survey pengamatan volume kendaraan dilakukan oleh 6 orang surveyor 

di 3 titik pengamatan dengan 2 surveyor di masing – masing titik 

pengamatan, yaitu 2 surveyor di Persimpangan Lampu Merah Tugu UNILA, 

2 surveyor di Persimpangan Lampu Merah TEKNOKRAT dan 2 surveyor di 

Persimpangan Lampu Merah Urip Sumoharjo. Masing – masing surveyor 

mengamati arah kendaraan yang berbeda yaitu 1 surveyor mengamati 

kendaraan dari arah Raja Basa – Tanjung Karang dan 1 surveyor lainnya 

mengamati kendaraan dari arah lainnya yaitu Tanjung Karang – Raja Basa. 

Untuk data waktu tempuh kendaraan , data waktu macet dan kecepatan rata – 

rata suatu kendaraan dilakukan oleh 4 surveyor, dengan rincian survei 

surveyor melakukan pengamatan terhadap sampel kendaraan yang dipilih 

untuk dapat di amati waktu tempuh kendaraan, waktu tundaan yang 

ditimbulkan kendaraan tersebut serta kecepatan dari kendaraan tersebut 

dengan durasi per 15 menit diamati 1 sampel kendaraan. 

Dengan mekanisme pengamatan 2 surveyor mengamati 1 sampel kendaraan 

dari arah Raja Basa – Tanjung Karang dan 2 surveyor melakukan pengamatan 

1 sampel kendaraan pula dari arah yang berbeda Tanjung Karang – Raja Basa 

dengan ketentuan 2 surveyor dimasing – masing tempatnya memulai 

pengamatan di waktu yang bersamaan walau dari arah yang berbeda sehingga 

dapat diperoleh hasil bahwa arus kendaraan di waktu yang sama, jalan yang 

sama tapi dari arah yang berbeda belum tentu memiliki tingkat arus dan  

kepadatan kendaraan yang sama dari arah kendaraan tersebut berjalan 

(Tanjung Karang – Raja Basa dan Raja Basa – Tanjung Karang). 
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Data yang diperoleh nantinya dapat dijadikan data primer yang akan 

membantu dalam proses perhitungan dan pengolahan data, sedangkan untuk 

data sekunder diperoleh dari data – data penunjang seperti jarak tempuh untuk 

1 liter bensin yang diperoleh dari wawancara dengan Sales Daihatsu 

(kendaraan baru) dan teknisi Toyota (kendaraan lama) serta data Kepemilikan 

Kendaraan dan Kependudukan dari BPS (Badan Pusat Statistik). 

Dari data primer dan sekunder yang diperoleh dilakukan analisa perhitungan 

yang tetap mengacu pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. 

Dari hasil perhitungan data primer dan data sekunder maka dapat dicari nilai 

liter bbm yang terbuang akibat kemacetan sehingga dapat dilakukan 

perhitungan biaya kemacetan berdasarkan konsumsi bahan bakar minyak 

tersebut dengan cara mengalikan waktu yang terbuang akibat kemacetan 

dikali dengan harga Bahan Bakar Minyak ( Premium dan Solar ) terkini 

senilai Rp 6.500,- untuk Premium dan Rp 5.500,- untuk Solar dikali lagi 

dengan jumlah volume kendaraan pada masing – masing jam puncaknya. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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