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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Penelitian

Berikut ini merupakan kerangka penelitian yang digunakan dalam studi ini,

antara lain:

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian
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3.2 Studi Pendahuluan

Tujuan  dari  studi  pendahuluan  adalah  untuk  menentukan  parameter  data

yang  akan  disurvei  dan  juga  menentukan  metode  yang  diperlukan  untuk

mengumpulkan  data  yang dimaksud.  Langkah  kegiatan  yang dilakukan  dalam

tahapan studi pendahuluan ini meliputi :

a. Perumusan tujuan pengumpulan data,

b. Melakukan studi literatur,

c. Mendefinisikan dan menetukan parameter-parameter yang akan dikaji,

d. Merumuskan dan menentukan lingkup survei,

e. Menentukan metode survei.

3.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi  masalah  dari  studi  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagimana

peningkatan  perjalanan  yang  ditimbulkan  oleh  aktifitas  bandara  Internasional

Ahmad Yani Semarang yang baru,  serta bagaimana pengaruh dari  peningkatan

volume perjalanan  yang timbulkan  oleh aktifitas  bandara  Internasional  Ahmad

Yani Semarang terhadap kinerja akses jalan di sekitar bandara.

3.4 Tujuan Studi

Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  studi  ini  adalah  untuk  mengetahui

peningkatan  volume  perjalanan  yang  ditimbulkan  dari  pembangunan  bandara

Internasional Jendral Ahmad Yani Semarang yang baru, guna menganalisa kinerja

akses  jalan  di  sekitar  bandara  sebagai  akses  untuk  menuju  Bandara  Jendral

Ahmad  Yani  Semarang,  untuk  kondisi  lalu  lintas  sekarang  dan

membandingkannya dengan sebelum beroperasinya bandara yang baru.

3.5 Penetapan Lokasi

Pada penelitian ini, yang dijadikan sebagai lokasi studi yaitu jalan utama

menuju bandara Interasional Jendral Ahmad Yani Semarang beserta jalan lainya

yang ada disekitar bandara Jendral Ahmad Yani. Lokasi ini dipilih karena pada

ruas jalan menuju bandara tersebut masih dalam tahap penyesuaian untuk menuju

bandara,  dikarenakan pembangunan adanya bandara baru,  maka tidak menutup

kemungkinan terjadi masalah lalu lintas yang menyebabkan turunnya kinerja ruas

jalan.
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Gambar 3.2 Lokasi Studi di Jalan Madukoro
(Sumber: Hasil Survei, tahun 2018)

Gambar 3.3 Lokasi Studi di Jalan Yos Sudarso
(Sumber: Hasil Survei, tahun 2018)

Gambar 3.4 Lokasi Studi di Jalan Puri Anjasmoro Raya
(Sumber: Hasil Survei, tahun 2018)
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Gambar 3.5 Lokasi Studi di Jalan Puri Eksekutif
(Sumber: Hasil Survei, tahun 2018)

Gambar 3.6 Lokasi Studi di Jalan Yos Sudarso
(Sumber: Hasil Survei, tahun 2018)

3.6 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian.

Pada penelitian ini, data yang digunakan hanya satu jenis data, yaitu data primer

primer saja.
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Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  dengan  cara

mengadakan  survei  di  lapangan.  Dalam  survei  ini,  pengumpulan  data  primer

dilakukan dengan metode manual di lapangan yang meliputi data inventaris jalan,

hambatan samping, serta volume kendaraan.

3.6 Survei Penunjang

Survei penunjang dilakukan untuk pengumpulan data primer dari lapangan

yang meliputi survei inventarisasi jalan, hambatan samping, serta survei volume

lalu lintas.

3.6.1 Survei Inventaris Jalan

Survei invetaris jalan dilakukan untuk mengetahui kondisi yang ada

pada  daerah  studi.  Metode  yang  digunakan  dalam  survei  ini  adalah

pengukuran langsung dengan menggunakan meteran. Survei dilakukan oleh

dua  orang,  yaitu  satu  orang  melakukan  pengukuran  dan  satu  orang

melakukan pencatatan hasil pengukuran. Alat survei yang diperlukan adalah

formulir  survei yang sudah diformat,  alat  tulis,  meteran dan papan kerja.

Data  yang  dikumpulkan  berkaitan  dengan  desain  geometrik  jalan  yang

diinventarisasikan adalah lebar jalan, median, bahu jalan serta trotoar.

3.6.2 Hambatan Samping

Survei  hambatan  samping  diperlukan  untuk  mencari  kapasitas

berdasarkan  Departemen  Pekerjaan  Umum  (1997),  dimana  survei  ini

dilaksanakan  pada  jam  sibuk.  Dalam  survei  hambatan  samping  terdapat

beberapa ketentuan, antara lain:

a. Indikator pengamatan, yang meliputi:

1. Jumlah kendaraan berhenti dan parkir,

2. Jumlah kendaraan bermotor yang masuk dan keluar ke/dari lahan 

samping jalan dan sisi jalan,

3. Jumlah kendaraan tak bemotor (sepeda, becak, delman, dll),

4. Jumlah pejalan kaki yang berjalan atau menyeberang 200 meter 

sepanjang segmen jalan.
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b. Peralatan surveyor dalam pelaksanaan survei dilengkapi dengan 

stopwatch (alat ukur waktu), formulir survei, alat tulis dan papan kerja.

c. Metode survei, yang meliputi:

1. Pencatatan dilakukan secara manual,

2. Survei dilakukan oleh dua orang surveyor, dimana masing-masing sisi

jalan ditempati oleh satu orang surveyor.

Pencatatan dilakukan selama 15 menit untuk 1 kali pencatatan.

3.6.3 Survei Volume Lalu Lintas

Pengumpulan  data  volume  lalu  lintas  dilakukan  dengan  metode

manual  count  yaitu perhitungan volume lalu lintas dengan cara sederhana,

menghitung setiap kendaraan yang melewati  suatu titik pengamatan pada

ruas jalan. Survai ini dilakukan pada ruas-ruas jalan disekitar bandara yang

mendapat  pengaruh  akibat  aktivitas  di  bandara  Internasional  Jenderal

Ahmad Yani Semarang.

Peralatan survei, pelaksanaan survei dan data yang dicatat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Pelaksanaan survei berlokasi di jalan Madukoro, jalan Yos Sudarso, jalan

Puri Anjasmoro Raya, serta jalan Puri Eksekutif, di mana ke empat akses

jalan ini merupakan jalan yang terpengaruh oleh aktivitas yang terjadi di

Bandara  Internasional  Jenderal  Ahmad  Yani  Semarang.  Survei  ini

dilakukan selama 3 jam bertahap.

b. Data  yang  dicatat  berupa  banyaknya  kendaraan  yang  melewati  titik

pengamatan seperti kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor dan

kendaraan tidak bermotor.

c. Peralatan survei yang digunakan adalah formulir survei yang sudah 

diformat, alat ukur waktu, alat tulis dan papan kerja.

d. Metode pengumpulan data; surveyor yang diperlukan sebanyak dua orang.

Surveyor menempati suatu titik yang sudah ditetapkan pada tepi jalan yang

bertujuan agar surveyor memiliki pandagan yang jelas mengenai kendaraan

yang akan diamati.  Surveyor  mencatatat  setiap kendaraan yang melewati

titik pengamatan pada formulir survei. Pengamatan dilakukan
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secara terpisah untuk masing-masing arah lalu lintas dan jenis kendaraan

pada interval  waktu yang sudah ditentukan yaitu  15 menit.  Kemudian

data yang sudah diperoleh dijumlahkan pada tahap analisis data, berikut

kepadatan dilihat melalui GPS.

3.7 Analisis Kinerja Ruas Jalan Madukoro, Jalan Yos Sudarso, Jalan Puri

Anjasmoro Raya, dan Jalan Puri Eksekutif pada Masa Sekarang

Ada beberapa indikator yang digunakan dalam menganalisis, antara lain 

sebagai berikut:

a. Volume Lalu Lintas

Data volume lalu lintas yang didapat dari survei adalah volume lalu lintas dalam

satuan  kendaraan/jam.  Untuk  mendapatkan  volume  lalu  lintas  dalam  satuan

smp/jam  dilakukan  dengan  mengalikan  setiap  jenis  kendaraan  dengan  faktor

ekivalen  dari  masing-masing  kendaraan.  Data  tersebut  didapat  pada  interval

waktu 15 menit  ke dalam interval  1 jam secara berurutan.  Untuk menentukan

volume lalu lintas jam puncak yaitu dengan memilih nilai terbesar pada interval

waktu 1 jam. Dibawah ini persamaan yang digunakan untuk perhitungan analisis

volume lalu lintas yang menjadi lokasi studi, sebagai berikut:

Qsmp = (emp LV × LV + emp HV × HV + emp MC × MC)............................(3.1)

keterangan:

emp LV

emp HV

emp MC

LV

HV

MC

: volume kendaraan bermotor (smp/jam),

: nilai ekivalen mobil penumpang untuk kendaraan ringan,

: nilai ekivalen mobil penumpang untuk kendaraan berat,

: nilai ekivalen mobil penumpang untuk sepeda motor,

: notasi untuk kendaraan ringan,

: notasi untuk kendaraan berat,

: notasi untuk sepeda motor.
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b. Kapasitas Jalan

Data geometrik yang didapat dari survei ditentukan melalui kapasitas ruas jalan

dengan  memasukan  variabel-variabel  tertentu  berdasarkan  data  geometrik

yang  ada  dalam  rumus  sesuai  dengan  Manual  Kapasitas  Jalan  Indonesia

(1997). Besarnya kapasitas jalan dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

C =    xxxx FCCS................................................................... (3.2)

keterangan :

C :  kapasitas sesungguhnya (smp/jam),

C0 :  kapasitas dasar (smp/jam),

FCW :  faktor penyesuaian lebar jalan,

FCSP :  faktor penyesuaian pemisah arah,

FCSF :  faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan,

FCCS : faktor penyesuaian ukuran kota.

c. Derajat Kejenuhan

Variabel ini digunakan dalam menentukan suatu ruas jalan mempunyai masalah

kapasitas atau tidak. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap derajat kejenuhan

adalah  kapasitas  dan  volume  lalu  lintas.  Persamaan  dasar  untuk  menentukan

derajat kejenuhan adalah sebagai berikut:

DS = .............................................................................................................. (3.3)

keterangan :

DS : derajat kejenuhan,

Q : arus lalu lintas (smp/jam),

C: kapasitas (smp/jam).
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3.8 Perbandingan Kinerja Ruas Jalan Madukoro, Jalan Yos Sudarso, Jalan

Puri Anjasmoro Raya, serta Jalan Puri Eksekutif Sebelum dan Sesudah

Beroperasinya Bandara Yang Baru

Adanya  pembangunan  Bandara  Internasional  Jenderal  Ahmad  Yani  yang

baru tentu menyebabkan menigkatnya volume perjalanan. Pada studi ini, aktifitas

bandara diasumsikan paling menentukan kelas hambatan samping dimana faktor

lain seperti pertokoan, perumahan yang idealnya juga berpengaruh diasumsikan

kecil  pengaruhnya.  Dari  asumsi  tersebut,  maka  jika  tidak  ada  aktivitas  pada

bandara di sepanjang segmen daerah studi maka kelas hambatan samping (FCSF)

dianggap sangat rendah (VL).

Dalam perhitungan kinerja akses jalan,  yang berubah adalah volume lalu

lintas dan kelas hambatan samping. Sehingga dengan memasukan faktor-faktor

tersebut  akan didapat  kapasitas  jalan,  derajat  kejenuhan dan tingkat  pelayanan

ruas jalan tersebut.  Dengan menentukan besarnya nilai  derajat  kejenuhan pada

masa sebelum dan sesudah beroperasinya bandara yang baru, maka akan didapat

perbandingan kinerja akses di empat jalan yang menjadi lokasi studi.
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