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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Lingkup  Kawasan Penelitian 

 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wilayah Kabupaten 

Pringsewu Provinsi Lampung dengan penjelasan sebagai berikut :  

1. Dalam Perencanaan Transportasi melalui pemodelan 4 tahap menggunakan 

bantuan software Tranplan, daerah penelitian dibagi menjadi 11 zona, yaitu 8 

zona internal dan 3 zona eksternal dengan rincian zona internal adalah 

kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dan zona eksternal adalah 

daerah luar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pringsewu yaitu : 

Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten 

Pesawaran. 

2. Survei data primer untuk kebutuhan validasi mengambil lokasi di simpang 

empat bersinyal Jl. Jendral Sudirman - Jl. Ahmad Yani, Jl. K.H. Gholib - Jl. 

Kesehatan. 

3. Survei tingkat pelayanan jalan berdasarkan persepsi pengguna jalan 

mengambil lokasi di Jl. Ahmad Yani sebagai objek penelitian. 

 

B. Pengumpulan Data Sekunder 

 

Metode pengumpulan data sekunder adalah dengan mendatangi instansi terkait 

seperti : 
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1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupeten Pringsewu, data yang diperlukan terdiri 

dari peta jaringan jalan Kabupaten Pringsewu yang dapat dilihat pada Gambar 

4. beserta panjang dan lebar jalan di Kabupaten Pringsewu. 

2. Dinas Perhubungan kabupaten Pringsewu, data yang diperlukan terdiri dari : 

Pembagian zona (Tabel 7) dan Matrik Asal Tujuan Kabupaten Pringsewu 

Tahun 2011 (Tabel 8). 

3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, terdiri dari data geografi, 

demografi dan sosial ekonomi Kabupaten Pringsewu. 

4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Tengah 

dan Kabupaten Pesawaran terdiri dari data geografi, demografi dan sosial 

ekonomi kabupaten terkait. Kabupaten-kabupaten tersebut merupakan 

kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pringsewu. 

 

C. Tahapan Pemodelan Transportasi 

 

Tahapan pekerjaan pemodelan transportasi diterangkan sebagai berikut, dimana 

masing-masing tahapan sangat tergantung dari ketersediaan dan kualitas data yang 

tersedia. 

 

1. Penentuan Zona  

Menentukan sistem zona wilayah studi. Pada pemodelan jaringan jalan, zona 

dapat diartikan sebagai titik awal dan akhir suatu perjalanan. Cara sederhana 

dalam menentukan sistem zona adalah berdasarkan wilayah administrasi 

pemerintahan, dimulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. 

Semakin kecil sistem zona, kelurahan misalnya, maka dibutuhkan data yang 

semakin banyak.  
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Selain berdasarkan wilayah administrasi, cara lain menentukan sistem zona 

adalah berdasarkan jenis tata guna lahan. Jenis tata guna lahan ini meliputi 

perumahan, perkantoran, perbelanjaan, pertanian dan seterusnya. Sistem ini 

dipandang lebih baik sebab setiap guna lahan tersebut memiliki karakteristik 

perjalanan yang berbeda, dengan membedakan karakteristik perjalanan 

menurut guna lahan maka estimasi perjalanan akan lebih akurat. Karakteristik 

tersebut misalnya dari besarnya bangkitan perjalanan per jam dan waktu-

waktu jam sibuk. Kawasan perumahan misalnya, pada pagi hari akan 

membangkitkan perjalanan untuk tujuan bekerja dan sekolah/kuliah, 

sedangkan di sore hari akan menarik perjalanan orang pulang bekerja dan 

sekolah. Ini tentu berbeda dengan kawasan perkantoran dan pendidikan, pada 

pagi hari kawasan ini menarik perjalanan sedangkan pada sore hari 

membangkitkan perjalanan. Selain dari waktu, berbagai kawasan juga 

memiliki perbedaan dalam jumlah atau besarnya bangkitan dan tarikan 

perjalanan. Untuk suatu luasan yang sama, wilayah perbelanjaan misalnya, 

dapat menghasilkan bangkitan dan tarikan perjalanan yang lebih besar 

dibandingkan dengan kawasan permukiman.  

 

Pembagian zona pada penelitian ini adalah berdasarkan wilayah administrasi, 

yang dapat dilihat pada Tabel 7.  

Tabel 7. Pembagian Zona 

No. Zona Nama Zona 

1 Kecamatan Pringsewu 

2 Kecamatan Sukoharjo 

3 Kecamatan Gadingrejo 

4 Kecamatan Ambarawa 

5 Kecamatan Pagelaran 

6 Kecamatan Banyumas 
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No. Zona Nama Zona 

7 Kecamatan Adiluwih 

8 Kecamatan Pardasuka 

9 Kabupaten Tanggamus 

10 Kabupaten Lampung Tengah 

11 Kabupaten Pesawaran 

Sumber : Tataran Tansportasi Lokal Kabupaten Pringsewu, 2011 

 

2. Persiapan Model Jaringan Jalan dan Data Masukan 

Model jaringan jalan adalah representasi sederhana dari jaringan jalan di 

lapangan. Komponen model jaringan jalan adalah kombinasi antara titik 

(node) dan ruas (link). Titik (node) biasanya ditempatkan di suatu 

persimpangan, sedangkan ruas (link) adalah garis yang menghubungkan 

antara titik persimpangan satu dengan lainnya.  

 

Setelah mempersiapkan model jaringan jalan selanjutnya mempersiapkan data 

masukan yang terdiri dari kerakteristik teknis setiap ruas jalan yang ada 

dalam jaringan jalan tersebut, seperti : tipe ruas jalan, panjang jalan, kelas 

jalan, kecepatan dan lain-lain. Data teknis mengenai ruas jalan dalam 

penelitian ini diperoleh melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Pringsewu. 

 

3. Model Bangkitan dan Tarikan Perjalanan 

Bangkitan pergerakan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan 

jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan. Tarikan 

pergerakan merupakan prakiraan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu 

tata guna lahan atau zona. Bangkitan dan tarikan perjalanan umumnya 
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dinyatakan dalam satuan kendaraan/hari, trip/hari, orang/hari dan satuan lain 

disesuaikan dengan analisis yang akan dilakukan.  

 

Bangkitan dan tarikan perjalanan dapat diperkirakan dari survei lapangan 

pada zona-zona yang telah ditentukan. Jenis survei yang dilakukan adalah 

survei asal tujuan perjalanan. Melalui survei ini dapat diketahui karakteristik 

perjalanan seperti jumlah perjalanan per hari, waktu-waktu melakukan 

perjalanan, tujuan perjalanan, rute-rute yang dilalui hingga kondisi sosial 

ekonomi responden. 

 

4. Model Sebaran Perjalanan 

Sebaran Perjalanan pada intinya adalah tahapan untuk mendapatkan matrik 

asal tujuan (O-D Matrix, Origin-Destination Matrix) yang akan digunakan 

dalam proses selanjutnya. Matrik Asal Tujuan (MAT) ini dapat dianalisis dari 

hasil survei asal tujuan perjalanan. MAT menggambarkan pola pergerakan 

kendaraan antar zona-zona yang dikaji. Dalam penelitian ini Matrik Asal 

Tujuan (MAT) diperoleh melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Pringsewu (merupakan data sekunder). MAT 

Kabupaten Pringsewu tahun 2011 ditampilkan dalam Tabel 8. 

 

5. Model Pemilihan Moda 

Tahapan ini mengkaji berdasarkan jenis moda yang digunakan. Dari data 

hasil survei dapat diketahui besarnya prosentase untuk setiap moda yang 

digunakan, baik kendaraan pribadi, kendaraan umum ataupun kendaraan 

barang. Dalam penelitian ini, data mengenai prosentase untuk setiap jenis 
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moda yang digunakan diperoleh dari Tataran Transportasi Lokal Kabupaten 

Pringsewu Tahun 2011. 

 

Tabel 8. Matrik Asal Tujuan (MAT) Tahun 2011 (orang/hari) 

  Asal/ 

Tujuan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  2296 2116  1406 647 475 248 319 1169 333 1038 

2 3646  1465 441 486 283 223 211 120 54 238 

3 3147 688   2444 847 891 747 471 42 49 385 

4 1585 388 1548  1038 568 475 481 163 151 291 

5 684 374 709 655  572 174 187 49 72 191 

6 603 123 708 574 529  397 212 311 198 204 

7 912 177 583 416 433 602  495 147 381 222 

8 1012 241 718 497 331 294 474  148 217 401 

9 1239 66 47 113 64 167 59 139  151 297 

10 140 92 140 125 155 138 236 72 165  217 

11 642 156 406 205 177 115 146 511 819 162  

Sumber : Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Pringsewu, 2011 

 

6. Model Pemilihan Rute dan Pembebanan Jaringan 

MAT perjalanan di atas tentu belum bisa bicara banyak jika belum diketahui 

melalui rute mana suatu kendaraan berangkat dari zona i hingga berakhir ke 

zona j. MAT tersebut harus dibebankan ke model jaringan jalan. Tahap 

pembebanan jaringan akan menghasilkan volume arus lalu lintas dan 

indikator kinerja lalu lintas yang dinyatakan melalui derajat kejenuhan (DS) 

atau juga dikenal dengan istilah VC rasio.  
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D. Survei dan Pengumpulan Data Primer  

 

Dengan survei di lapangan dapat dikumpulkan data-data primer yang 

dibutuhkan. Data primer yaitu data yang didapatkan dari pengamatan dan 

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait di wilayah studi.  

 

Untuk kebutuhan validasi, dilakukan pengumpulan data primer melalui survei 

volume lalu lintas (LHR) di beberapa ruas jalan Kabupaten Pringsewu yang 

mewakili.  

 

Selain survei LHR, dilakukan pula penyebaran kuesioner untuk mengetahui 

persepsi pengguna jalan terhadap tingkat pelayanan jalan di Kabupaten 

Pringsewu. 

 

1. Survei LHR  

a. Tujuan  

Survei LHR dilakukan untuk mendapatkan data yang representatif 

mengenai besaran arus lalu lintas yang melewati ruas jalan yang diteliti. 

 

b. Lokasi Survei 

Survei LHR dalam penelitian ini terdiri dari 1 titik lokasi yaitu simpang 

empat bersinyal Jl. Jendral Sudirman - Jl. Ahmad Yani (merupakan jalan 

nasional), Jl. K.H. Gholib (merupakan jalan provinsi) – Jl. Kesehatan 

(merupakan jalan kabupaten). 
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Gambar 4. Lokasi Survei Data Primer  

 

c. Waktu Pelaksanaan Survei 

Survei dimulai pukul 06.00 s.d 18.00 pada hari rabu di lokasi survei. 

 

d. Peralatan 

 Formulir survei. 

 Alat tulis (untuk pencatatan data). 

 Video kamera dan tripod digunakan untuk merekam segala aktifitas 

pengguna jalan. 

 

e. Metode Pelaksanaan Survei 

Penghitungan LHR dilakukan menggunakan kamera video sebagai alat 

bantu dalam merekam data kondisi jalan. Hal ini dilakukan demi 

menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada 

saat pegambilan data.  Selanjutnya mengelompokkan kendaraan atas dasar 

jenisnya sehingga diperoleh data LHR terklasifikasi. 
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Adapun prosedur pelaksaan survei adalah sebagai berikut : 

 Mempersiapkan kamera video pada titik lokasi penelitian, usahakan 

sudut pandang kamera cukup luas sehingga dapat mencakup seluruh 

kendaraan yang lewat pada badan jalan. 

 Dengan menyaksikan data rekaman pada video, pengamat mencatat 

pada lembar formulir survei setiap kendaraan yang lewat menurut 

klasifikasi komposisi kendaraan interval 10 menit. 

 

Pembagian klasifikasi komposisi kendaraan untuk perhitungan arus lalu 

lintas ditetapkan berdasarkan aturan yang tercantum dalam MKJI (Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia), 1997 : 

 Kendaraan ringan, meliputi mobil penumpang, oplet, mikrobis, pick-up, 

truk kecil sesuai sistem klasifikasi Bina Marga 

 Kendaraan berat, meliputi bis, truk 2 as, truk 3 as dan truk kombinasi 

sesuai sistem klasifikasi Bina Marga 

 Sepeda motor, meliputi sepeda motor dan kendaraan roda 3 sesuai 

sistem klasifikasi Bina Marga 

 Kendaraan tak bermotor, meliputi sepeda, becak, gerobak dan kereta. 

 

2. Survei Persepsi Pengguna Jalan 

a. Tujuan Survei dan Objek Survei 

Survei ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai persepsi pengguna 

jalan  terhadap tingkat pelayanan jalan di Kabupaten Pringsewu. Dalam 

survei ini Jl. Ahmad Yani Kabupaten Pringsewu dipilih sebagai objek 

penelitian.  
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Jl. Ahmad Yani Kabupaten Pringsewu merupakan jalan nasional yang 

menghubungkan Kabupaten Pringsewu dengan Ibukota Provinsi Lampung 

dan juga beberapa kabupaten lain, seperti Kabupaten Pesawaran dan 

Kabupaten Tanggamus. Jl. Ahmad Yani Kabupaten Pringsewu merupakan 

jalan poros utama menuju pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten 

Pringsewu seperti daerah perkantoran, sekolah  maupun daerah niaga. 

Kondisi lingkungan Jl. Ahmad Yani Kabupaten Pringsewu yang 

merupakan daerah komersial menjadikan ruas jalan ini memiliki arus lalu 

lintas yang cukup tinggi. Dengan melihat peran Jl. Ahmad Yani yang 

cukup sentral khususnya bagi Kabupaten Pringsewu, maka ruas jalan ini 

dipilih sebagai objek penelitian mengenai tingkat pelayanan jalan 

berdasarkan persepsi pengguna jalan. 

 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui (Sugiyono, 2013) : 

1) Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan alat 

mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan 

yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi 

langsung antara peneliti dan sampel (responden). 

Secara umum wawancara dibagi menjadi dua sesuai standarisasinya 

yaitu wawancara berencana dan tidak berencana. Wawancara berencana 
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biasanya telah disiapkan model-model pertanyaan yang pasti berupa 

kuesioner yang telah secara sistematis disusun sedemikian urut. 

Kuesioner tersebut nantinya diajukan kepada para responden dengan 

cara bisa melalui wawancara yang sifatnya tertutup maupun terbuka. 

Sebaliknya wawancara yang tidak terencana tidak memiliki persiapan 

susunan yang mendasar. Model ini memungkinkan penanya 

mengembangkan pertanyaan secara spontanitas. 

 

Ada dua jenis wawancara jika dilihat dari sifat pertanyaannya yaitu 

wawancara tertutup dan terbuka. Pada wawancara tertutup, baik yang 

diwawancarai atau pewawancara betul-betul terikat pada struktur 

susunan pertanyaan wawancara. Model pertanyaan terbuka, 

pewawancara dapat melakukan observasi jawaban jauh lebih dalam dan 

leluasa karena tidak terikat pada satu struktur susunan tertentu.  

 

2) Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesiner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu 

kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan 

tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa 

pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. 
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3) Observasi  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara 

dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi 

dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga 

objek-objek alam yang lain. 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

penyebaran kuesioner. 

  

c. Tahapan Survei  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam survei persepsi 

masyarakat terhadap tingkat pelayanan jalan di Kabupaten Pringsewu 

adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan indikator yang berhubungan dengan tingkat pelayanan 

jalan. Dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan Kriteria Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) jalan yang tencantum dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

yaitu : 1) aksesibilitas, 2) mobilitas, 3) keselamatan, 4) kondisi jalan 

dan 5) kecepatan.  

Tabel 9 menampilkan jenis pelayanan dasar dan indikator SPM jalan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2006. 
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Tabel 9. Kriteria Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Jalan 

1. 

 

Jaringan 

Jalan 

Aksesibilitas Tersedianya jalan yang 

menghubungkan pusat-pusat 

kegiatan dalam Wilayah Kabupaten 

Mobilitas Tersedianya jalan yang 

memudahkan masyarakat per 

individu melakukan perjalanan 

Keselamatan Tersedianya jalan yang menjamin 

pengguna jalan berkendaraan 

dengan selamat 

2. Ruas 

Jalan 

Kondisi 

Jalan 

Tersedianya jalan yang menjamin 

kendaraan dapat berjalan dengan 

selamat dan nyaman 

Kecepatan Tersedianya jalan yang menjamin 

perjalanan dapat dilakukan sesuai 

dengan kecepatan rencana.  

Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2006 

 

2) Selanjutnya, menyusun daftar pertanyaan dari setiap indikator yang 

telah ditetapkan dalam bentuk kuesioner. Kuesioner adalah intrumen 

pengumpulan data atau informasi yang dioperasionalisasikan ke dalam 

bentuk item atau pertanyaan (Putri, 2011).  

 

Adapun tujuan pokok pembuatan  kuesioner adalah :  

 Untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan survei.  

 Untuk memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas 

setinggi mungkin. 

3) Menentukan responden. Responden merupakan representasi dari 

populasi.  
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Menurut Arikunto, 2002 dalam Rinaldo, 2013 populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti.  

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik 

sampling dapat dibedakan menjadi dua yaitu (Sugiyono, 2013) :  

a) Probability Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang mana 

memberikan peluang yang sama untuk setiap unsur/anggota populasi 

(untuk penelitian kuantitafif) yang dijadikan sebagai sampel. Teknik  

ini terdiri dari : Simple Random Sampling, Proportionate Stratified 

Random Sampling, Disproportionate Stratified Random Sampling; 

Cluster Sampling (Area Sampling). 

b) Non Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

mana memberikan peluang yang tidak sama untuk setiap 

unsur/anggota populasi (untuk penelitian kuantitafif) untuk menjadi 

sampel. Teknik pengambilan sampel ini terdiri dari : Sampling 

Sistematis, Sampling Kuota, Sampling Insidental, Sampling 

Purposive, Sampling Jenuh, Snowball Sampling. 

 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

Non Probability Sampling dengan cara Sampling Purposive. Sampling 

Purposive merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan 

tertentu, sesuai dengan persyaratan yang diisyaratkan dalam penelitian 

yang akan dilaksanakan, karena tidak semua unsur/anggota populasi 

memahami tentang topik dari penelitian tersebut. Umumnya 
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sampel/responden dalam metode ini memiliki pemahaman sesuai 

dengan topik penelitian yang dilaksanakan.  

 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang dipilih maka pihak yang 

dilibatkan sebagai responden dalam penelitian ini yaitu : 

a) Instansi Pemerintah di Kabupaten Pringsewu yang terkait dalam hal 

perencanaan, penyediaaan dan pembinaan infrastruktur jalan yaitu : 

Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah (Bappeda), dan Dinas Perhubungan. 

b) Masyarakat yang pernah melewati Jl. Ahmad Yani sehingga 

mengetahui kondisi jalan tersebut dengan cukup baik. 

 

4) Menentukan ukuran sampel (jumlah responden). Besaran atau ukuran 

sampel  sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan 

yang diinginkan peneliti.  

 

Ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut ini (Sugiyono, 2013) : 

a) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500. 

b) Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya : pria-wanita, pegawai 

negeri-swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap 

kategori minimal 30. 

c) Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate 

(korelasi atau regresi ganda misalya), maka jumlah anggota sampel 

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti.  
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d) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 

sampel masing-masing antara 10 s/d 20. 

 

Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti 

poin b) yaitu dengan membagi dua kategori, dimana anggota sampel 

setiap kategori minimal 30 orang. Ditentukan sampel untuk Instansi 

Pemerintah (Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, dan Dinas 

Perhubungan) yaitu 50 orang dan sampel untuk kategori masyarakat 

juga 50 orang. 

 

5) Mengolah data yang telah diperoleh. 

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis data sekunder menggunakan model pembebanan jaringan jalan 

dengan bantuan software Tranplan. Dari hasil pembebanan kemudian dapat 

diidentifikasi kinerja jaringan jalan pada tahun dasar dan tahun-tahun rencana 

yang dinyatakan dalam VC rasio (Volume to Capacity Ratio). Perkiraan 

kinerja jaringan jalan Kabupaten Pringsewu selanjutnya digunakan dalam 

merencanakan alternatif penanganan yang dibutuhkan untuk pengembangan 

transportasi Kabupaten Pringsewu. 

2. Analisis data primer untuk kebutuhan validasi menggunakan perhitungan 

dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) untuk jalan perkotaan. 



75 

 

Untuk parameter penilaian kinerja digunakan volume arus lalu lintas dan nilai 

derajat kejenuhan (DS) atau juga dikenal dengan istilah VC rasio. 

3. Analisis data “persepsi pengguna jalan terhadap tingkat pelayanan jalan di 

Kabupaten Pringsewu” menggunakan metode regresi dan statistik deskriptif. 

Skala pengukuran yang digunakan dalam analisis data yaitu menggunakan 

skala linkert. Menurut Sugiyono, 2013 skala linkert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Jawaban untuk setiap item instrumen yang 

menggunakan skala linkert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif. 

 

F.  Diagram Alir Metode Penelitian 

 

Diagram alir metode penelitian merupakan tahap-tahap penelitian yang akan 

dikerjakan, seperti terlihat pada Gambar 5. Diagram Alir Penelitian. 
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Gambar 5. Diagram Alir Penelitian 

MULAI 

IDENTIFIKASI MASALAH DAN PENENTUAN TUJUAN 

STUDI LITERATUR 

PENGUMPULAN DATA 

SELESAI 

Data Primer  

 

 Survei LHR (Lalu Lintas 

Harian Rata-rata) 

 Survei tingkat pelayanan jalan 

melalui penyebaran kuesioner 

Data Skunder 
 

 Data MAT Kabupaten 

Pringsewu 

 Peta dan Data Jaringan Jalan 

Kabupaten Pringsewu 

 Data Demografi dan Geografi 

Kabupaten Pringsewu, 

Tanggamus,  Lampung Tengah 

dan Pesawaran 

 
 

- Arus lalu lintas dan V/C 

- Persepsi pengguna jalan  

terhadap tingkat pelayanan 

jalan di Kabupaten 

Pringsewu (objek penelitian 

adalah Jl. Ahmad Yani) 

 

 Model Bangkitan Perjalanan 

(Trip Generation)   

 Model Sebaran Perjalanan 

(Trip Distribution) 

 Model Pemilihan Moda 

(Modal Choice /Modal Split) 

 Model Pemilihan Rute (Trip 

Assignment)  

 Arus lalu lintas dan V/C 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Validasi Perhitungan Arus Lalu Lintas 

Berdasarkan MKJI dan Simulasi Pemodelan 

 


