
 

 

 

 

 

 

III.  METODOLOGI 
 

 

 

A. Umum 

 

Metodologi penelitian merupakan suatu cara peneliti bekerja untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan yang selanjutnya akan digunakan untuk 

dianalisa sehingga memperoleh kesimpulan yang ingin dicapai dalam 

penelitian.  Metodologi penelitian ini bertujuan untuk mempermudah 

pelaksanaan dalam melakukan penelitian guna memperoleh pemecahan 

masalah dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis. 

 

Pendekatan akan permasalahan adalah hal yang mutlak dibutuhkan dalam 

melakukan analisis untuk dapat mendapatkan hasil yang optimal. Metode 

pendekatan masalah yang akan digunakan dalam studi ini mengacu pada 

beberapa kepustakaan pendukung yang berkaitan dengan masalah lalu lintas 

perjalanan. Dengan membuat beberapa skenario kebijakan penanganan di 

jaringan transportasi, akan dipilih suatu skenario terbaik yang ditinjau 

terhadap parameter indikator kinerja jaringan jalan, demi kelancaran arus 

distribusi barang dan orang dalam keterhubungan semua wilayah Provinsi 

Lampung. Diagram kerja metode pembahasan dalam studi ini secara umum 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Pelaksanaan Studi 

     Identifikasi Masalah  

Penentuan Wilayah Studi 

Batasan Masalah 

Identifikasi Kebutuhan Data Studi Literatur 

Pengumpulan dan Kompilasi Data  
Primer dan Data Sekunder 

Penyusunan Basis Data Untuk  
Paket Program SATURN  

Pengembangan Skenario  
 

Kelompok  1  
( Eksisting ) 

 Tidak ada  
Penambahan Ruas 
( 1 ) 

Kelompok  2  
   

 Pengembangan  
Kereta Api  ( 2 ) 

   (  
 ) 

     
2  arah  ( 3 . 1 ) 

 Larangan parkir di ruas jalan  4  lajur  
2  arah  ( 3 . 2 ) 

 Larangan parkir di ruas jalan  2  lajur  
1  arah  ( 3 . 3 ) 

 Larangan parkir di ruas jalan  3  lajur  
1  arah  ( 3 . 4  

Kelompok  5  
  
   

   Tanpa parkir di  
badan jalan pada  
daerah - daerah  
dengan tingkat parkir  
tinggi  ( 4 ) 

Simulasi Dampak  
Kinerja Jaringan 

Analisis Kinerja  
Jaringan Transportasi 

Pemilihan Skenario  
Terbaik 

Kesimpulan dan Saran 

Kelompok  5  
( Pengurangan Parkir  

Kombinasi ) 
 Tanpa parkir di  

badan jalan pada ruas  
jalan  2  lajur  2  arah  
dna  4  lajur  2  arah  ( 5 ) 

 

 

Skenario 1 

 

 Eksisting 

 

 

 

Skenario 2 

 

 Pengembang-

an Dermaga 

Potensial 

 

 

 

Skenario 3 

 

 Jalan Tol 

Sumatera 

 

 

 

Skenario 4 

 

 Pengemba-

ngan Kereta 

Api 

 

 

 

Skenario 5 

 

 Pengemba-

ngan 

Bandara 

Potensial 

 

 

 

Skenario 6 

 

 Pembangu-

nan Jembatan 

Selat Sunda 

 

Penerapan Skenario terhadap 

Kinerja Jalan 

Pengaruh Analisis Skenario terhadap 

Konektivitas Jaringan Transportasi 

Pemodelan Dengan Paket  

Program SATURN 

Analisis dan Kesimpulan 

Pengumpulan 

Data 

Penentuan 

Wilayah Studi 



45 

 

Kerangka berpikir umum dari studi ini dimulai dari identifikasi masalah. 

Dengan membuat beberapa skenario kebijakan penanganan, akan dicari 

skenario terbaik untuk menangani masalah yang ada dalam pengambilan 

keputusan. 

 

B. Penentuan Wilayah Studi 

 

Penentuan wilayah studi sudah disampaikan pada  Bab sebelumnya, dimana 

ditetapkan bahwa wilayah studi adalah Provinsi Lampung. Penentuan 

wilayah studi terkait dengan lingkup ruas di dalam jaringan jalan yang 

dimodelkan dan lingkup zona asal-tujuan perjalanan yang dipertimbangkan. 

 

Dalam penelitian ini skenario kebijakan penanganan kebijakan yang 

diperiksa kinerjanya adalah kombinasi dari beberapa pengembangan 

jaringan transportasi di Provinsi Lampung. Dalam hal ini diputuskan bahwa 

ruas jalan yang disertakan dalam model jaringan jalan dibatasi hanya pada 

ruas-ruas jalan yang masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi 

Lampung. 

 

Asal-tujuan pergerakan di dalam jaringan jalan di Provinsi Lampung saat ini 

tidak terbatas hanya dari wilayah di dalam Provinsi Lampung, namun juga 

berasal-tujuan dari wilayah luar Provinsi Lampung. Sehingga penetapan 

zona asal-tujuan dalam studi ini ditetapkan sebagai berikut: zona-zona 

internal meliputi seluruh wilayah studi Provinsi Lampung dan ditambah 

dengan beberapa zona eksternal dari wilayah di luar Provinsi Lampung. 
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C. Pengumpulan Data 

 

Data yang dikumpulkan sebisa mungkin diperoleh dari sumber sekunder, 

survei primer hanya dilakukan jika diperlukan. Data-data yang dibutuhkan 

dalam studi ini yaitu data model jaringan.  

 

Data-data terkait dengan model jaringan jalan adalah data jaringan jalan, 

meliputi: nama ruas jalan, panjang jalan, jenis jalan kapasitas jalan, lebar 

jalan, faktor koreksi jalan, kapasitas per lajur, kecepatan dasar, kecepatan 

saat kapasitas, koordinat. Selain itu termasuk juga data sistem zona (MAT 

dan kodifikasi zona).  

 

D. Pemodelan Dengan Paket Program Saturn 

 

1. Persiapan Data Untuk Input Program 

 

Sebelum memasukkan input untuk program perlu dilakukan zoning 

terhadap wilayah studi dan mempersiapkan database. Langkah- 

langkahnya adalah sebagai berikut: 

a) Zoning 

Peta jaringan jalan yang menunjukkan lokasi studi dan lingkungan 

sekitarnya dibagi ke dalam beberapa zona. Pembagian zona 

dilakukan berdasarkan kesamaan tata guna lahan daerah tersebut. 

Untuk wilayah di luar cakupan wilayah studi juga dilakukan 

pembagian zona secara umum dan hasil perkiraan. 

b) Centroid 

Masing-masing zona diberi pusat zona (centroid), biasanya terletak  
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di tengah area zona. 

c) Centroid Connector 

Dari titik-titik pusat zona (centroid) dihubungkan ke ruas-ruas jalan 

terderkat. Connector bisa nyata atau tidak. Dari satu centroid bisa 

dimungkinkan mempunyai lebih dari 1 connector. Untuk zona-zona 

di luar cakupan wilayah kajian, connector  dari masing-masing 

centroid dapat dihubungkan ke simpang. 

d) Node and Link 

Langkah selanjutnya yaitu membuat peta baru berdasarkan 

langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Peta baru ini 

memuat node dan link. Node di sini adalah simpang eksisting dan 

simpang hasil pertemuan centroid connector dengan ruas jalan. 

e) Database 

Setelah peta yang baru selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah 

pengisian database pada ruas dan simpang (yang disimbolkan 

dengan node dan link). 

Hal lain yang dipersiapkan adalah tingkat pertumbuhan lalu lintas, 

dapat diperoleh dengan beberapa metode: 

Berdasarkan analisis terhadap data lalu lintas yang diperoleh dari 

Dinas Perhubungan atau BPS. 

1) Berdasarkan referensi atau studi terkait dari media lainnya. 

2) Melakukan survei lalu lintas pada suatu ruas jalan atau 

simpang yang sebelumnya (pada tahun-tahun sebelumnya 

terdapat data survei juga). Dengan diperoleh data survei saat 
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sekarang, lalu dibandingkan dengan data survei pada   

tahun-tahun sebelumnya di tempat yang sama, perbedaan 

nilai tersebut dapat digunakan sebagai acuan tingkat 

pertumbuhan lalu lintas.  

 

Setelah database selesai disiapkan, maka dilakukan pengolahan data 

sesuai dengan kebutuhan program SATURN. Data-data tersebut 

dibagi atas matriks perjalanan (asal-tujuan), traffic count, dan jaringan 

yang merupakan struktur model dimana matriks perjalanan 

ditempatkan. Keduanya merupakan masukan pada model pemilihan 

rute yang mengalokasikan perjalanan pada rute-rute tertentu dengan 

hasil berupa total arus lalu lintas sepanjang ruas dan biaya (atau waktu 

tempuh). 

Data-data umum yang terdapat dalam jaringan 2013 ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Free Flow Speed (km/jam) 

 Pada kondisi kecepatan seperti ini, arus dalam ruas jalan bernilai 0 

(nol). Nilai FFV diperoleh dengan metode MKJI. Besarnya nilai ini 

dianalogikan sebagai kecepatan yang dipilih oleh pengemudi 

kendaraan saat melewati ruas ini dengan kondisi tidak ada 

kendaraan lain yang berada dalam ruas tersebut pada saat yang 

sama. 

b) Speed at Capacity (km/jam) 

 Sama halnya dengan variable FV, nilai speed at capacity diperoleh  

Dengan  metode MKJI,  berdasarkan speed - flow curve, nilai speed  
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at capacity adalah setengah dari nilai FFV (Free Flow Speed). 

c) Kapasitas ruas 

 Nilai kapasitas ruas disesuaikan dengan tahun jaringan tersebut.  

d) Arah lalu lintas 

 Variabel ini diberi nilai 1S untuk ruas yang dibebani oleh lalu lintas 

satu arah, dan 2S untuk ruas yang dibebani lalu lintas 2 (dua) arah.  

e) Koordinat masing-masing node 

 Koordinat masing-masing node diperoleh dari hasil pemetaan. 

f) Traffic counting 

 

2. Proses Simulasi Dengan Paket Program Saturn 

 

Setelah data-data tersebut dimasukkan ke dalam program SATURN 

maka SATURN akan melakukan iterasi secara terus menerus antara 

pembebanan dan simulasi sampai nilai arus yang bernilai tetap 

didapatkan dan membentuk skema lalu lintas yang diharapkan yaitu 

yang memenuhi biaya minimal.  

 

Pada kesempatan ini solusi kombinasi pembebanan dan pengendalian 

lalu lintas merupakan suatu hasil jawaban dari proses prosedur iterasi 

pembebanan dan pengendalian untuk menentukan pengaturan sinyal 

dan arus yang ekuilibrium secara bersamaan. 

 

Evaluasi atau penilaian dilakukan terhadap hasil analisis solusi 

koordinasi dan pembebanan lalu lintas, untuk mendapatkan 

kesimpulan dan saran sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 
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Performance indicator yang dipakai sebagai bahan evaluasi adalah 

hasil keluaran analisis program yaitu jarak, kecepatan arus bebas (free 

flow speed), kapasitas, dan waktu antara sehingga total cost atau total 

biaya yang dikeluarkan minimum. 

Selain itu dari segi perbandingan kapasitas jaringan, indikator yang 

dipakai adalah proporsi atau persentase total demand  yang bisa 

dibebankan. Hasil keluaran analisis program tersebut diterjemahkan 

dalam bentuk grafik dan tabel.  

 

E. Skenario Kebijakan Penanganan 

 

Pengambilan keputusan kebijakan dalam penangaman masalah transportasi 

sangatlah penting dilakukan. Dalam tugas akhir ini ada 6 kelompok 

alternatif kebijakan  yang disusun untuk memberikan dasar dan kemudahan 

dalam menganalisis kinerja jalan di Provinsi Lampung. 

 

Pemilihan skenario dalam studi ini disesuaikan dengan kajian-kajian  yang 

sedang diperbincangkan dalam pembangunan sistem transportasi di Provinsi 

Lampung, sehingga pada akhirnya semakin menambah variasi skenario. 

Penjelasan mengenai kajian-kajian sebelumnya akan dibahas pada bab 

selanjutnya. 

 

Alternatif-alternatif penanganan pada studi ini dibatasi oleh beberapa 

skenario perencanaan jaringan transportasi di sejumlah lokasi yang ada di 

wilayah beberapa kabupaten di Provinsi Lampung seperti terlihat pada 

Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Alternatif dari Analisa Skenario  

 

Skenario Analisa Skenario 

Skenario 1 Eksisting ( sesuai dengan keadaan lapangan)  

Skenario 2 Pengembangan Dermaga Potensial  

Skenario 3 Jalan Tol Sumatera  

Skenario 4 Pengembangan Kereta Api  

Skenario 5 Pengembangan Bandara Potensial  

Skenario 6 Pembangunan Jembatan Selat Sunda  

Penjelasan mengenai tiap alternatif dan skenario penanganan adalah sebagai 

berikut: 

1. Skenario 1 (Eksisting) 

Skenario dari kebijakan ini disebut juga skenario do-nothing. Skenario 

Do-Nothing adalah skenario dengan tidak ada perubahan jalan di 

wilayah studi. Skenario ini pada dasarnya merupakan kondisi awal 

yang terjadi di wilayah studi (tahun 2014). Hasil dari analisis pada 

skenario do-nothing akan menjadi patokan perbandingan dengan hasil 

analisis pada skenario lainnya.  

2. Skenario 2 (Pengembangan Dermaga Potensial) 

Skenario pada hal ini mengembangkan pelabuhan potensial yang ada 

di wilayah Provinsi Lampung diantaranya Wiralaga, Dante Teladas, 

Pelabuhan Kota Agung serta pelabuhan yang lainnya. Pada skenario 

ini pengembangan dermaga potensial diasumsikan selesai dibangun 

pada tahun 2019. 

3. Skenario 3 ( Pembangunan Jalan Tol Sumatera) 

Melihat pola pergerakan baik orang maupun barang pada kondisi 

eksisting yang ada, dengan jaringan jalan eksisting, maka dilakukan 

skenario modeling untuk melihat pola pergerakan orang dan barang 
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tersebut, jika dibangun jalan tol seperti rencana pengembangan 

pemerintah Provinsi Lampung. Pada skenario ini jalan tol diasumsikan 

selesai dibangun pada Tahun 2020 atau 6 tahun kedepan dari kondisi 

eksisting. MAT yang dihasilkan adalah MAT tahun 2020 yang 

merupakan prediksi permintaan perjalanan di Provinsi Lampung 

dalam tahun mendatang, mengikuti pola perubahan perekonomian 

yang ada di Provinsi Lampung.  

4. Skenario 4 (Pengembangan Kereta Api) 

Pengembangan kereta api dilakukan dengan menyesuaikan rencana 

program Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yaitu rencana trase 

Tegineneng-Metro, Rejosari-Pringsewu, Unit II-Metro, Terbanggi 

Besar-Unit II, Metro-Sukadana, Rejosari-Tarahan dan Rejosari-

Bakauheni. Diantaranya pengembangan kereta api feeder atau 

perkotaan, shortcut, dan lainnya. Pada skenario ini diasumsikan 

selesai dibangun pada Tahun 2025. Rencana pengembangan tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut. 
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Gambar 3.2 Rencana Trase Kereta Api di Provinsi Lampung 

5. Skenario 5 ( Pengembangan Bandara Potensial) 

Pada tahapan ini dilakukan skenario pengembangan bandara yang 

sudah ada. Bandara yang akan dikembangkan adalah Bandara Radin 

Inten II Lampung Selatan, Bandara Pekon Serai serta Bandara Gatot 

Subroto. Pada skenario pengembangan bandara diasumsikan selesai 

dibangun pada Tahun 2030. 

6. Skenario 6 (Pembangunan Jembatan Selat Sunda) 

Pada tahapan ini dilakukan skenario pembangunan Jembatan Selat 

Sunda pada asumsi tahun rencana 2035 mendatang.  

  

Penentuan tahun rencana setiap skenario diatas didasari dari Penyusunan 

Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Provinsi Lampung dalam 

Tahapan Pengembangan Sistem Transportasi Provinsi Lampung Lima 

Tahunan (Tahun 2011-2030) yang selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran  A. 


