
III.  METODOLOGI PENELITIAN

A. Wilayah Studi

Wilayah studi ini dilakukan di jalan fly over natar Kabupaten Lampung 

Selatan. Survei kecepatan penyeberang jalan, kecepatan kendaraan moving 

car observer dilakukan pada ruas jalan fly over natar Sta 0+000 sampai 

dengan Sta 0+300.

Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian
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B. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua 

macam yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data diperoleh dari pengamatan langsung  di lapangan yang meliputi :

a. Data kecepatan kendaraan

b. Data fasilitas jalan.

1) Rambu jalan

2) Marka jalan

3) Lampu jalan

4) Jembatan Penyeberangan

5) Data foto existing jalan.

c. Data penyeberang jalan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan 

maupun dari laboratorium, tetapi mengambil data yang sudah jadi. 

a. Data Geometrik Jalan

b. Data kecelakaan lalu lintas.

Data geometrik jalan diperoleh Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung dan 

data kecelakaan lalu lintas dari Polsek Natar Lampung Selatan.

Metode penelitian faktor kecelakaan lalu lintas dijalan fly over natar dapat 

dijelaskan dengan bagan alir yang ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini.
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Gambar 3.2. Skema Metode Penelitian
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C. Pelaksanaan penelitian

Untuk memperoleh data primer maka perlu dilakukan penelitian sebagai 

berikut 

1. Survei kecepatan perjalanan dan waktu tempuh

2. Survei kecepatan penyeberang jalan

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Survei pendahuluan

Survai pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi penelitian, 

gambaran data awal mengenai karakteristik arus lalu lintas, jenis-jenis 

kegiatan di sisi jalan serta jam sibuk pada ruas jalan yang di amati. 

Memperkirakan metode dan waktu yang tepat untuk pelaksanaan survai 

serta karakteristik perilaku pemakai jalan yang meliputi terhadap semua 

arus kendaraan dan penyeberang jalan.

2. Kecepatan dan waktu tempuh Kendaraan

Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan menggunakan metode 

Moving Car Observer (MCO). Metode ini dilaksanakan oleh pengamat 

dengan melakukan perjalanan pada masing-masing arah lalu lintas yang 

sedang diamati. Persamaan yang digunakan pada metode Moving Car 

Observer (MCO) untuk menghitung volume kendaraan, waktu perjalanan, 

dan kecepatan perjalanan sebagai berikut :

a. Menghitung kecepatan perjalanan

Va-b =  
[    ]

....…..…....………(3.1)

b. Menghitung  volume kendaraan
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Qa-b =   
…....…..…....…...……(3.2)

dengan :

Q :  Volume kendaraan dalam satu arah / sisi.

M :  Jumlah kendaraan yang menyiap kendaraan survai.

D :  Jumlah kendaraan yang disiap kendaraan survai.

T :  Waktu tempuh 1 ruas.

3. Survei kecepatan penyeberang jalan

Survai kecepatan penyeberang jalan ini bertujuan untuk mengetahui 

kecepatan waktu tempuh penyeberang. Persamaan yang digunakan pada 

kecepatan penyeberang jalan sebagai berikut :

V = L/TT…..…..….…………(3.3)

dengan : 

V = Kecepatan rata-rata (m/detik)

L = Panjang segmen (m)

TT = Waktu tempuh rata-rata (detik)

4. Analisis jarak pandang henti

Dalam menganalisis jarak pandang henti, persamaan yang digunakan 

sebagai berikut :

Jph = 0,278. Vr . T + 
Vr2

254 (fp  ± L) …..…..….…………(3.4)

Dengan :

Vr = Kecepatan rencana

T = Waktu tanggap, ditetapkan 2,5 detik

FP = Koefisien gesek memanjang, diambil fp : 0,33

L = Landai jalan dalam (%)
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Skema proses pelaksanaan pengambilan data di lapangan dapat dilihat pada 

Gambar di bawah ini.

Gambar 3.3. Skema Proses Pelaksanaan Pengambilan Data Primer di Lapangan.
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1. Survei kecepatan kendaraan

Survei ini bertujuan untuk mengetahui waktu tempuh, kecepatan 

perjalanan yang berhubungan dengan tingkat kinerja jalan. Survei ini 

dilakukan dengan metode Moving Car Observer (MCO). Metode ini 

dilaksanakan oleh pengamat dengan melakukan perjalanan berputar bolak-

balik pada seksi jalan yang sedang diamati. Survai ini dilakukan pada ruas 

jalan Fly Over Natar km 0+00 sampai dengan km 0+300.

Penelitian dimaksudkan untuk mengambil data kecepatan perjalanan, 

waktu tempuh untuk menempuh sepanjang 300 m segmen jalan tersebut. 

Pada ruas jalan Fly Over Natar km 0+00 sampai dengan km 0+300 

terdapat pasar, perkantoran dan pertokoan, akan menimbulkan aktivitas 

yang dapat mengganggu arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan tersebut. 

Penelitian dilakukan pada pagi, siang dan sore hari, waktu pagi dimulai 

jam 07.00 WIB, pada waktu siang hari dimulai jam 12.30 WIB sedangkan 

waktu penelitian sorehari dimulai pada jam 16.00 WIB. Penelitian 

melakukan perjalanan berputar bolak-balik sejumlah 12 kali putaran secara 

terus menerus.

2. Survei kecepatan penyeberang jalan

Survei ini bertujuan untuk mengetahui waktu tempuh, kecepatan 

penyeberang dan volume penyeberang jalan yang berhubungan dengan 

faktor kecelakaan lalulintas di jalan Fly Over Natar.
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D. Alat Penelitian

Alat-alat  penelitian yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

1. Untuk survey lalu lintas dan hambatan samping

a. Alat pencacah (counter), yaitu alat yang digunakan untuk mencacah 

jumlah kendaraan yang lewat, kendaraan parkir, maupun pejalan kaki.

b. Alat tulis survei digunakan untuk mencatat data hasil pengamatan.

c. Formulir survei digunakan untuk merekam data hasil penelitian.

d. Stop Watch digunakan untuk petunjuk waktu saat akan dimulai dan 

akan berakhirnya penelitian.

e. Alat-alat bantu lain, misal alat hitung yang digunakan dalam analisis 

hitungan.

2. Untuk survai Moving Car Observer (MCO)

a. Alat pencacah (counter), yaitu alat yang digunakan untuk mencacah 

jumlah kendaraan yang lewat, kendaraan parkir, maupun pejalan kaki.

b. Alat tulis survai digunakan untuk mencatat data hasil pengamatan.

c. Formulir survei digunakan untuk merekam data hasil penelitian.

d. Pengatur waktu (stop watch) digunakan untuk mengukur waktu tempuh 

kendaraan pada saat akan dimulai dan akan berakhirnya perjalanan 

sepanjang segmen yang di amati.

e. Kendaraan yang digunakan untuk survei perjalanan berputar bolak-

balik di segmen jalan yang di amati.
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C. Pelaksanaan penelitian



Untuk memperoleh data primer maka perlu dilakukan penelitian sebagai berikut 

1. Survei kecepatan perjalanan dan waktu tempuh

2. Survei kecepatan penyeberang jalan

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Survei pendahuluan

Survai pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi penelitian, gambaran data awal mengenai karakteristik arus lalu lintas, jenis-jenis kegiatan di sisi jalan serta jam sibuk pada ruas jalan yang di amati. Memperkirakan metode dan waktu yang tepat untuk pelaksanaan survai serta karakteristik perilaku pemakai jalan yang meliputi terhadap semua arus kendaraan dan penyeberang jalan.

2. Kecepatan dan waktu tempuh Kendaraan

Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan menggunakan metode Moving Car Observer (MCO). Metode ini dilaksanakan oleh pengamat dengan melakukan perjalanan pada masing-masing arah lalu lintas yang sedang diamati. Persamaan yang digunakan pada metode Moving Car Observer (MCO) untuk menghitung volume kendaraan, waktu perjalanan, dan kecepatan perjalanan sebagai berikut :

a. Menghitung kecepatan perjalanan

			Va-b =   ....…..…....………(3.1)

b. Menghitung  volume kendaraan

	Qa-b = …....…..…....…...……(3.2)

dengan :

Q	:  Volume kendaraan dalam satu arah / sisi.

M	:  Jumlah kendaraan yang menyiap kendaraan survai.

D	:  Jumlah kendaraan yang disiap kendaraan survai.

T	:  Waktu tempuh 1 ruas.

3. Survei kecepatan penyeberang jalan

Survai kecepatan penyeberang jalan ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan waktu tempuh penyeberang. Persamaan yang digunakan pada kecepatan penyeberang jalan sebagai berikut :

	V = L/TT…..…..….…………(3.3)

dengan : 

V	= Kecepatan rata-rata (m/detik)

L	= Panjang segmen (m)

TT	= Waktu tempuh rata-rata (detik)

4. Analisis jarak pandang henti

Dalam menganalisis jarak pandang henti, persamaan yang digunakan sebagai berikut :

Jph = 0,278. Vr . T +  …..…..….…………(3.4)

Dengan :

Vr 	= Kecepatan rencana

T	= Waktu tanggap, ditetapkan 2,5 detik

FP	= Koefisien gesek memanjang, diambil fp : 0,33

L	= Landai jalan dalam (%)

Skema proses pelaksanaan pengambilan data di lapangan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.
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Gambar 3.3. Skema Proses Pelaksanaan Pengambilan Data Primer di Lapangan.









1. Survei kecepatan kendaraan

Survei ini bertujuan untuk mengetahui waktu tempuh, kecepatan perjalanan yang berhubungan dengan tingkat kinerja jalan. Survei ini dilakukan dengan metode Moving Car Observer (MCO). Metode ini dilaksanakan oleh pengamat dengan melakukan perjalanan berputar bolak-balik pada seksi jalan yang sedang diamati. Survai ini dilakukan pada ruas jalan Fly Over Natar km 0+00 sampai dengan km 0+300.

Penelitian dimaksudkan untuk mengambil data kecepatan perjalanan, waktu tempuh untuk menempuh sepanjang 300 m segmen jalan tersebut. Pada ruas jalan Fly Over Natar km 0+00 sampai dengan km 0+300 terdapat pasar, perkantoran dan pertokoan, akan menimbulkan aktivitas yang dapat mengganggu arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan tersebut. Penelitian dilakukan pada pagi, siang dan sore hari, waktu pagi dimulai jam 07.00 WIB, pada waktu siang hari dimulai jam 12.30 WIB sedangkan waktu penelitian sorehari dimulai pada jam 16.00 WIB. Penelitian melakukan perjalanan berputar bolak-balik sejumlah 12 kali putaran secara terus menerus.

2. Survei kecepatan penyeberang jalan

Survei ini bertujuan untuk mengetahui waktu tempuh, kecepatan penyeberang dan volume penyeberang jalan yang berhubungan dengan faktor kecelakaan lalulintas di jalan Fly Over Natar. 









D. Alat Penelitian



Alat-alat  penelitian yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

1. Untuk survey lalu lintas dan hambatan samping

a. Alat pencacah (counter), yaitu alat yang digunakan untuk mencacah jumlah kendaraan yang lewat, kendaraan parkir, maupun pejalan kaki.

b. Alat tulis survei digunakan untuk mencatat data hasil pengamatan.

c. Formulir survei digunakan untuk merekam data hasil penelitian.

d. Stop Watch digunakan untuk petunjuk waktu saat akan dimulai dan akan berakhirnya penelitian.

e. Alat-alat bantu lain, misal alat hitung yang digunakan dalam analisis hitungan.

2. Untuk survai Moving Car Observer (MCO)

a. Alat pencacah (counter), yaitu alat yang digunakan untuk mencacah jumlah kendaraan yang lewat, kendaraan parkir, maupun pejalan kaki.

b. Alat tulis survai digunakan untuk mencatat data hasil pengamatan.

c. Formulir survei digunakan untuk merekam data hasil penelitian.

d. Pengatur waktu (stop watch) digunakan untuk mengukur waktu tempuh kendaraan pada saat akan dimulai dan akan berakhirnya perjalanan sepanjang segmen yang di amati.

e. Kendaraan yang digunakan untuk survei perjalanan berputar bolak-balik di segmen jalan yang di amati.
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