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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menentukan fakta 

dengan interpretasi yang tepat termasuk studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari 

beberapa fenomena kelompok dan individu serta studi untuk menentukan frekuensi 

terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bias dan memaksimalkan reabilitas. 

Metode deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh variabel 

penelitian secara independen (Moh. Nazir, 2011). Sedangkan menurut Sugiyono (2010) 

metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. 

Metode deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang 

sedang berlangsung  pada saat penelitian dilakukan dan mencari sebab-sebab dari gelaja-

gejala tersebut. Menurut Bungin (2011), penelitian kuantitatif dengan format deskriptif 

memiliki tujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai 

variabel yang timbul dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berdasarkan apa 

yang terjadi. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung. Kota Bandung merupakan ibukota dari 

salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat. Secara topografis Kota Bandung 

terletak pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara 

dengan ketinggian 1.050 meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 meter di atas 

permukaan laut. Dengan batas administratif: 

1. Utara: Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

2. Timur: Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. 

3. Selatan : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat 

4. Barat: Jalan Terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota 

Cimahi 
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Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Bandung 

 

3.3 Pendekatan Geografi 

Pendekatan geografi dalam penelitian ini digunakan untuk membedakan isi 

penelitian dengan penelitian sejenis dibidang keilmuan lainnya. Dalam disiplin ilmu 

geografi, untuk mendekati suatu permasalahan digunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu: 

pendekatan keruangan (spatial approach), pendekatan kompleks wilayah (regional complex 

approach), dan pendekatan kelingkungan (ecological approach) (Bintarto dan Surastopo). 

Dalam penelitian ini, pendekatan geografi yang digunakan yaitu pendekatan 

keruangan. Menurut Yunus (2008) pendekatan keruangan tidak lain merupakan suatu 

metode analisis yang menekankan analisisnya pada eksistensi ruang (space) sebagai wadah 

untuk mengakomodasikan kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer.  

3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Pengertian populasi menurut Sugiyono adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dpelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam 

penelitian ini terdiri dari populasi wilayah dan populasi manusia. Populasi wilayah 
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meliputi seluruh jaringan jalan yang ada di kota Bandung, populasi manusia adalah 

semua pengguna jalan yang mengalami kemacetan di kota Bandung. 

Gambar 3.2 Peta Populasi Wilayah Penelitian Kota Bandung 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, (Sugiyono, 2009). Sampel 

wilayah pada penelitian ini adalah jalan arteri primer Kota Bandung terdiri dari: 

Tabel 3.1 Daftar Ruas Jalan Arteri Primer Kota Bandung 

No Nama Ruas Jalan Panjang (km) Status 

1 Jl. Jendral Sudirman 6.79 Nasional 

2 Jl. Asia Afrika 1.51 Nasional 

3 Jl. Jendral A. Yani 5.40 Nasional 

4 Jl. Raya Ujung Berung 8.04 Nasional 

5 Jl. Soekarno Hatta 18.46 Nasional 

6 Jl. Dr. Junjunan 2.00 Kota Bandung 

7 Jl. Pasteur 0.21 Kota Bandung 

8 Jl. Cikapayung 0.37 Kota Bandung 
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9 Jl. Surapati  1.16 Kota Bandung 

10 Jl. PHH. Mustofa 3.34 Kota Bandung 

       Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung   

  Berdasarkan berbagai pertimbangan sampel wilayah yang diambil pada 

penelitian ini hanya tiga jalan yang mengalami tingkat kemacetan paling tinggi yaitu 

Jalan Djunjunan, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Ujung berung. 

Gambar 3.3 Peta Sampel Wilayah Penelitian 

 

  Sampel manusia pada penelitian ini didasarkan pada pendapat Roscoe (1982) 

yang memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut 

ini. 

1. Pada setiap penelitian, ukuran sampel yang layak berkisar antara 30 sampai 

dengan 500. 

2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya : pria-wanita, pegawai negeri-swasta 

dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. 

3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau 

regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah 

variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen + 

dependen), maka jumlah anggota sampel = 10 x 5 = 50.  
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4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing 

antara 10 sampai dengan 20.   

  Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan metode sampling kuota, yaitu 

teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri – ciri tertentu sampai 

memenuhi jumlah kuota yang diinginkan. Dalam teknik ini jumlah populasi tidak 

diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil 

dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data 

dilakukan langsung pada unit sampling.  Jadi, ukuran sampel pada penelitian ini 

berdasarkan pendapat Roscoe bahwa tiap kelompok minimal 30 responden. Penelitian 

ini terdiri dari tiga kelompok kategori pengguna jalan yang terkena dampak kemacetan 

lalu lintas Adapun pengelompokan responden yang akan diteliti adalah sebagai berikut:  

1. Pengguna jalan menggunakan mobil terdiri dari 40 responden.  

2. Pengguna jalan menggunakan sepeda motor terdiri dari 30 responden. 

3. Pengguna jalan menggunakan angkutan umum terdiri dari 30 responden. 

  Jadi, total sampel dalam penelitian ini adalah 100 pengguna jalan di Kota 

Bandung.  

3.5 Variabel Penelitian 

  Kemacetan lalu lintas bedampak pada sosial ekonomi pengguna jalan. Menurut 

Mustikarani (2016), kemacetan memiliki dampak sosial yaitu menimbulkan stress, kesal 

dan lelah yang dialami pengemudi. Menurut Pratiwi (2016) dampak negatif kemacetan 

lalu lintas dari segi ekonomis adalah kehilangan waktu karena perjalanan lama serta 

bertambahnya biaya operasi kendaraan berhenti.Variabel yang digunakan pada 

penelitian ini hanya 3 yaitu tingkat stres pengendara, pemborosan BBM dan pemborosan 

waktu. 

Tabel 3.2 Variabel Penelitian 

Variabel 

Dampak 

Kemacetan 

Indikator Sub Indikator 
Jenis 

Instrumen 

Sosial 1. Tingkat 

Kestresan 

 Fisikal: Pusing/sakit kepala, tekanan 

darah naik dan mudah lelah 

 Emosional:Gelisah/cemas,  mudah 

tersinggung, mudah  marah. 

Kuisioner 
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 Intelektual/Kognitif:Mudah lupa, 

pikiran kacau 

 Interpersonal: Menyalahkan orang 

lain, menyerang orang dengan kata-

kata, suka mendiamkan orang lain 

Ekonomi 2. Pemborosan 

Waktu 

 

Waktu yang dibutuhkan untuk menuju 

tempat tujuan 

 Waktu normal pengendara 

 Waktu macet pengendara 

 Kerugian rata – rata waktu 

pengendara 

Wawancara 

3. Pemborosan 

BBM 

Biaya yang dikeluarkan untuk membeli 

BBM 

 Pengeluaran rata – rata normal 

pengendara 

 Pengeluaran rata – rata macet 

pengendara 

 Kerugian rata – rata biaya BBM 

pengendara 

 

Wawancara 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian merupakan aspek pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ilmiah. Menurut Sugiono (2009) definisi instrumen penelitian adalah alat 

bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur fenomena  alam serta sosial yang 

sesuai dengan variable penelitian. Pengertian instrumen penelitian adalah sebuah tes 

yang memiliki karakteristik mengukur informan dengan sejumlah pertanyaan dan 

pertanyaan dalam penelitian yang biasa dilakukan dengan membuat garis besar tujuan 

penelitian yang dilakukan. Di dalam instrument penelitian terdapat pedoman observasi 

dan pedoman wawancara. Pedoman observasi merupakan pedoman bagi peneliti untuk 

melihat karakteristik suatu objek di suatu daerah, sedangkan pedoman wawancara 

berfungsi untuk memudahkan peneliti merumuskan pertanyaan yang akan membantu 

dalam pencarian data lapangan.   
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3.7 Alat dan Bahan 

1. Kamera, untuk pengambilan gambar dari objek penelitian 

2. Kuesioner Penelitian, untuk mencari hasil dari responden yang akan dilibatkan 

dalam sebuah penelitian 

3. Pedoman Observasi  

4. Peta RBI 

5. Software ArcGIS 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

  Pada tahap ini, pengumpulan data adalah hal terpenting dalam suatu penelitian, 

karena bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan berkaitan dengan 

masalah penelitian. Adapun data yang diperlukan dalan penelitian ini dikumpulkan 

dengan menggunakan teknik sebagai berikut:  

1. Wawancara  

Pengertian wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi 

secara langsung, mendalam tidak terstruktur, dan individual”. Jadi peneliti melakukan 

wawancara pengguna jalan sebagai informan narasumber karena menguasai 

permasalahan dan bersedia memberikan informasi. 

2. Observasi 

Pengertian observasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat 

setiap informasi sesuai dengan kenyataan yang mereka alami selama penelitian 

berlangsung. 

3. Angket 

Menurut Sugiyono kuisioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Menurut Sukardi, mengemukakan bahwa angket 

adalah beberapa macam pertanyaan yang berhubungan erat dengan masalah penelitian 

yang hendak dipecahkan, disusun dan disebarka. Dari pernyataan di atas, angket 

adalah suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan kepada 

seseorang untuk memperoleh informasi di lapangan. Angket ini di sebar ke pengguna 

jalan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk mempermudah penelitian, 

peneliti terlebih dahulu membuat kisi-kisi angket yang mencakup beberapa pertanyaan 

mengenai indikator instrument yang akan ditanyakan. 
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3.9 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi 

dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif menurut Sugiyono adalah “statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi”. Data tersebut berasal dari data kuantitatif dan kualitatif. Data yang telah 

diperoleh selanjutnya di analisa untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti buat 

pada bab 1.  

Untuk meghitung tingkat kemacetan lalu lintas digunakan rumus analisis tingkat 

kemacetan lalu lintas. Analisis kemacetan lalu lintas diperoleh dari hasil perhitungan 

tingkat pelayanan jalan yang sudah diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat kemacetan 

lalu lintas. Analisis dilakukan berdasarkan data kuantitatif dan data spasial yang 

disinkronkan dengan adanya survei lapangan. Tingkat kemacetan lalu lintas dibagi 

menjadi 4 kelas yaitu kemacetan tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah yang 

pembagiannya ada pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Tingkat kemacetan lalu lintas 
 
 

No. V/C ratio LOS (Tingkat Kondisi Arus Tingkat 

   Pelayanan Lalu Lintas Kemacetan 

   Jalan)   
      

1 0,0 – 0,19 A Arus bebas Sangat Rendah 
      

2 0,2 – 0,69 B – C Arus stabil Rendah 
      

3 0,7 – 1,0 D – E Arus tidak stabil Sedang 
     

4 >1,0 F Arus Tinggi 

    terhambat/macet  
     

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan No KM 14 Tahun 2006 tentang 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan dengan perubahan 

 Perhitungan Tingkat Pelayanan Jalan 

Metode perhitungan tingkat pelayanan jalan mengacu pada Manual Kapasistas 

Jalan Indonesia (MKJI) Tahun 1997. Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan 
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kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas (Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 32 Tahun 2011). Tingkat pelayanan jalan atau (Level Of Service) diperoleh dari 

perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan.  

 

 

 

 

Berikut perhitungan: 
 
 

 

 

 

  

       

Keterangan : V= Volume Lalu lintas 
 

C = Kapasitas jalan 

Hasil dari perhitungan di atas akan diperoleh nilai yang kemudian diklasifikasikan 

menjadi beberapa kelas dari A hingga F, yang ditujunkan oleh tabel dibawah ini. 

Tabel 3.4. Kelas Tingkat Pelayanan Jalan 

No Kelas Tingkat 

Pelayanan 

VC/Ratio Karakteristik Arus Lalu Lintas 

1 A (Sangat baik) 0,0 – 0,19 Arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi, volume lalu 

lintas rendah 

Kepadatan lalu lintas sangat rendah 

Kecepatan tinggi, pengemudi bebas memilih kecepatan yang 

dikehendaki (tanpa hambatan) 

2 B (Baik) 0,2 - 0,44 Arus lalu lintas stabil, volume lalu lintas sedang dan 

kecapatan mulai dibatasi kondisi lalu lintas. 

Kepadatan lalu lintas rendah, hambatan internal lalu lintas 

belum mempengaruhi kecepatan. 

Pengemudi memiliki kebebasan untuk memilih kecepatan 

dan beralih jalur (maniver). 

3 C (Sedang) 0,45 - 0,69 Arus lalu lintas stabil tetapi kecepatan dan pergerakan 

kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih 

tinggi. 

Kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu 

lintas meningkat. 

Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan, pindah jalur. 

4 D (Buruk) 0,7 - 0,84 Mendekati arus lalu lintas tidak stabil dengan volume lalu 

lintas tinggi dan kecepatan masih ditelorir namun sangat 

terpengaruh oleh perubahan kondisi arus. 

Kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu 

lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan  

penurunan kecepatan, kenyamanan rendah. 

5 E (Sangat buruk) 

 

0,85 – 1,0 

 

Arus  lalu lintas  tidak  stabil, sering berhenti  dengan  

volume  lalu lintas  mendekati  kapasitas  jalan  dan 

Tingkat pelayanan jalan (LOS) =     V 

        C 
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kecepatan sangat rendah, volume lalu lintas mendekati atau 

berada pada kapasitas jalan. 

Kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu 

lintas tinggi. 

Pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi 

pendek 

6 F  (Sangat  

buruksekali) 

> 1,0 Arus lalu lintas macet/tertahan, kecepatan sangat 

rendah/merayap, antrian kendaraan panjang. 

Kepadatan lalu lintas tinggi, volume rendah serta terjadi 

kemacetan untuk durasi yang cukup lama. 

Dalam keadaan antrian kecepatan maupun volume turun 

sampai 0. 

Sumber: Peraturan Mentri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas di Jalan 
 

 

 Kapasitas Jalan ( C ) 

Kapasitas Jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal 

per satuan waktu dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per 

jam (Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011). Perhitungan kapasitas jalan (MKJI 

1997) sebagai berikut: 

 

  
 

C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs 
   
   

Keterangan :  

C = Kapasitas ruas jalan (smp/jam)  

Co = Kapasitas dasar (smp/jam)  

FCw = Faktor penyesuaian lebar jalan  

FCsp = Faktor penyesuaian pembagian arah  

FCsf = Faktor penyesuaian hambatan samping  

FCcs = Faktor penyusan ukuran kota  

 

Penentu kapasitas dasar ditentukan berdasarkan tipe jalan dengan jumlah lajur 

yang terbagi dan tidak terbagi. Berikut tabel yang menunjukkan tentang kapasitas dasar 

berdasarkan tipe jalannya. 

Tabel 3.5 Kapasitas dasar (Co) 

 

No Tipe Jalan Kapasitas dasar Keterangan 

  (smp/jam)  
    

1 Empat lajur terbagi atau jalan 1650 Perlajur 
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 satu arah (4/2-D)   
    

2 Empat  lajur  tidak  terbagi 1500 Perlajur 

 (4/2- UD)   
    

3 Dua lajur tidak terbagi (2/2- 2900 Total untuk dua 

 UD)  Arah 
    

                 Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Faktor Penyesuaian Lebar Jalan 

Faktor penyesuaian lebar jalan ditentukan berdasarkan lebar jalan efektif setelah adanya 

pengurangan akibat bahu jalan, median jalan. Berikut Tabel tentang faktor penyesuaian 

lebar jalan efektif. 

Tabel 3.6 Penyesuaian Lebar Jalan (FCw) 

 

No Tipe Jalan Lebar jalan efektif FCw 

  (meter)  
    

1 Empat jalur terbagi (4/x- Per lajur  
 

D)  atau  jalan  satu  arah 
  

 3,00 0,92 
 

(x1) 
  

 3,25 0,96 
    

  3,50 1,00 
    

  3,75 1,04 
    

  4,00 1,08 
    

2 Empat lajur tak terbagi Per lajur  
 

(4/x-UD) 
  

 3,00 0,91 
    

  3,25 0,95 
    

  3,50 1,09 
    

  3,75 1,05 
    

  4,00 1,09 
    

3 Dua lajur tak terbagi Total dua arah  
 

(2/2-UD) 
  

 5 0,56 
    

  6 0,87 
    

  7 1,00 
    

  8 1,14 
    

  9 1,25 
    

  10 1,29 
    

  11 1,34 
    

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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 Faktor Penyesuaian Pembagian Arah 

Pembagian arah ditentukan khusus untuk tipe jalan tak terbagi (UD). Bagi jalan-jalan 

yang terbagi dan jalan satu arah nilai FCsp-nya 1. Nilai-nilai yang. Berikut tabel tentang 

faktor pembagian arah. 

 

Tabel 3.7 Faktor pembagian arah (FCsp) 
 

No Pembagian arah (%-%) 50-50 55-45 60-40 65-35 70-30 
       

1 Dua lajur dua arah (2/2) 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 
       

2 Empat lajur dua arah (4/2) 1,00 0,985 0,97 0,955 0,94 
       

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

 Faktor Penyesuaian Hambatan Samping 

Hambatan samping ditentukan berdasarkan gangguan yang ada di ruas jalan 

yang disebabkan adanya penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi, jasa, pariwisata 

ataupun kegiatan lainnya. Informasi penggunaan lahan diperoleh dari interpretasi citra 

yang di olah dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi melalui proses digitasi 

yang menghasilkan data spasial berupa peta penggunaan lahan. Klasifikasi 

penggunaan lahan mengacu pada klasifikasi penggunaan lahan menurut Sutanto. 

Tabel 3.8 Klasifikasi hambatan samping untuk penggunaan lahan 

N

o 

No 

Kelas 

Hambatan 

Samping 

Kode 

Jumlah berbobot Kondisi Khusus 

kejadian per 200 

m   

 per jam (dua sisi)   
     

1 Sangat rendah VL < 100 Daerah pemukiman; jalan 

    samping tersedia 
      

2 Rendah L 100-299 Daerah 
pemukiman

; 

    dilewati beberapa 

    angkutan umum 
     

3 Sedang M 300-499 Daerah industri; beberapa 

    toko di sisi jalan 
      

4 Tinggi H 500-899 Daerah komersial; 

    aktivitas sisi jalan tinggi 
      

5 Sangat tinggi VH >900 Daerah komersial; 

    aktivitas padat (pasar atau 

    mall) di sisi jalan 
      

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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Nilai-nilai faktor kapasitas akibat gangguan samping dikategorikan menjadi 2 

nilai, yaitu nilai hambatan samping untuk yang memiliki bahu jalan dan kerb. Perbedaan 

bahu jalan dan kerb yaitu bahu jalan yang berada di samping jalan yang kondisinya masih 

berupa tanah atau sudah diperkeras, sedangkan kerb merupakan batas yang ada di trotoar 

yang lebarnya lebih kecil dari bahu jalan. Penggunaan lahan yang sudah dikelaskan dapat 

diketahui nilai faktor koreksinya berdasarkan pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

 

     Tabel 3.9 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Ganguan Samping Jalan Bahu 

 

Tipe Jalan Kelas hambatan Faktor penyesuaian untuk hambatan 

 Samping samping dan lebar bahu (FCsf) 
        

   Lebar bahu efektif Ws  
        

  ≤ 0,5  1,0 1,5  ≥ 2,0 
        

4/2 D VL 0,96  0,98 1,01  1,03 

        

 L 0,94  0,97 1,00  1,02 
        

 M 0,92  0,95 0,98  1,00 
        

 H 0,88  0,92 0,95  0,98 
        

 VH 0,84  0,88 0,92  0,96 
        

4/2 UD VL 0,96  0,99 1,01  1,03 

        

 L 0,94  0,97 1,00  1,02 
        

 M 0,92  0,95 0,98  1,00 
        

 H 0,87  0,91 0,94  0,98 
        

 VH 0,80  0,86 0,90  0,95 
        

2/2 UD atau VL 0,94  0,96 0,99  1,01 

Jalan    satu-        

L 0,92 
 

0,94 0,97 
 

1,00 Arah   
       

 M 0,89  0,92 0,95  0,98 
        

 H 0,82  0,86 0,90  0,95 
        

 VH 0,73  0,79 0,85  0,91 
        

     Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
 

Tabel 3.10 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Gangguan Samping Jalan Dengan 

Kerb 
 

Tipe Jalan Kelas Faktor penyesuaian untuk hambatan 
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Hambatan samping dan jarak kerb-penghalang (FCsf) 

Samping 
    

Lebar kerb-penghalang Wk (m) 
     

 ≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0 
       

4/2 D  VL 0,95 0,97 0,99 1,01 
       

  L 0,94 0,96 0,98 1,00 
       

  M 0,91 0,93 0,95 0,98 
       

  H 0,86 0,89 0,92 0,95 
       

  VH 0,81 0,85 0,88 0,92 
      

4/2 UD VL 0,95 0,97 0,99 1,01 
       

  L 0,93 0,95 0,97 1,00 
       

  M 0,90 0,92 0,95 0,97 
       

  H 0,84 0,87 0,90 0,93 
       

  VH 0,77 0,81 0,85 0,90 
       

2/2 UD VL 0,93 0,95 0,97 0,99 

Atau Jalan 
     

L 0,90 0,92 0,95 0,97 

satu-arah 
     

M 0,86 0,88 0,91 0,94 
       

  H 0,78 0,81 0,84 0,88 
       

  VH 0,68 0,72 0,77 0,82 
       

  Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
 

 Faktor Penyusunan Ukuran Kota 

Faktor penyusunan ukuran kota dilihat dari jumlah penduduk daerah kota 

tersebut. Jumlah penduduk dari Kecamatan Depok dan Kecamatan Ngaglik digabung 

menjadi satu kemudian dihitung faktor penyusun ukuran kotanya. Berikut tabel penyusun 

ukuran kota. 

Tabel 3.11 Faktor Penyusunan Ukuran Kota (FCcs) 

No Ukuran Kota Jumlah Penduduk ( juta jiwa) FCcs 
    

1 Sangat Kecil < 0,1 0,86 
    

2 Kecil 0,1 – 0,5 0,90 
    

3 Sedang 0,5 – 1,0 0,94 
    

4 Besar 1,0 – 3,0 1,00 
    

5 Sangat Besar > 3 1,04 
    

     Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
 

 

 Volume Lalu Lintas (v) 

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada 

ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil 

penumpang per jam (Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011). Data volume lalu 

lintas diperoleh dari survei lapangan. Data volume dibedakan menjadi volume kendaraan 
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saat hari kerja yang diwakili pada hari senin, dan hari libur yang diwakili pada hari minggu. 

Pengambilan data volume dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Pengambilan data volume 

pada kisaran waktu tersebut merupakan puncak aktivitas dan mobilitas masyarakat yang 

tinggi. Berdasarkan Alamsyah (2005) mengungkapkan bahwa pengambilan data volume 

lalu lintas pada 2 jam puncak yaitu puncak pagi dan sore sudah cukup mewakili kondisi 

lalu lintas didaerah perkotaan. Pengambilan data volume pada waktu yang berbeda akan 

menghasilkan tingkat kemacetan yang berbeda-beda pada saat hari kerja dan hari libur pada 

ruas jalan yang sama. 

Data volume yang diperoleh dari survei lapangan masih berupa data arus lalu lintas 

sehingga harus dikonversi menjadi satuan mobil penumpang per jam (smp). Berikut tabel 

yang menjelaskan tentang perhitungan untuk mencari nilai emp untuk jalan tak terbagi. 

 

 

Tabel 3.12 Nilai Emp untuk jalan tak terbagi 

 

Tipe jalan: Arus lalu lintas  Emp  

Jalan Tak terbagi total dua arah HV MC  
 

(kend/jam) 
    

  Lebar jalur lalu 
   

   lintas Wc (m) 

   ≤6  >6 
      

Dua lajur tak terbagi 0 1,3 0,50  0,40 

(2/2-UD) 
     

≥1800 1,2 0,35  0,25 
      

Empat lajur tak terbagi 0 1,3 0,40  

(2/2-UD) 
    

≥3700 1,2 0,25  
      

         Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
 

Nilai emp untuk jalan tak terbagi dengan jalan terbagi dan satu arah berbeda, 

berikut tabel yang menjelaskan tentang perhitungan untuk mencari nilai emp untuk jalan 

terbagi dan satu arah. 

      Tabel 3.13 Nilai Emp untuk jalan terbagi dan satu arah 
 

Tipe jalan: Arus lalu lintas  Emp 

Jalan satu arah dan total dua arah 
   

HV  MC 

jalan terbagi (kend/jam)    
     

Dua lajur satu arah (2/1) dan Empat 0 1,3  0,40 

lajur terbagi (4/2D) 
    

≥1050 1,2  0,25 
     

Tiga lajur satu arah (3/1) dan Enam 0 1,3  0,40 

lajur terbagi (6/2D) 
    

≥1100 1,2  0,25 
     

         Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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Nilai smp diperoleh dari konversi dari data arus lalu lintas dengan nilai emp. Nilai 

emp untuk kendaraam ringan (LV= 1,00) untuk jalan yang terbagi, satu arah serta tak 

terbagi. Data volume yang telah dirubah satuannya kemudian digunakan untuk 

perhitungan tingkat kemacetan lalu lintas. 

Untuk mengetahui tingkat kestresan pengguna jalan dan cara yang dilakukan 

pengguna jalan untuk menghindari kemaceta  digunakan rumus pengolahan data sebagai 

berikut:  

 

 

Keterangan :   

p  : angka persentase 

f : frekuensi jawaban responden 

n  : jumlah responden 

100%  : bilangan tetap (Walizer, 1990) 

 

Dengan kriteria penafsiran data sebagai berikut: 

Tabel 3.14 Kriteria Penafsiran Data 

No Kriteria Keterangan 

1 100% Seluruhnya 

2 76% - 99% Sebagian besar 

3 51% - 75% Lebih dari setengahnya 

4 50% Setengahnya 

5 26% - 49% Kurang dari setengahnya 

6 1 - 25% Sebagian kecil 

7 0% tidak seorang pun 

  Sumber: Ali, 2002 

 

Sedangkan untuk menjawab pertanyaan pemborosan waktu dan BBM digunakan 

pengukuran tendensi sentral yaitu rumus rata – rata hitung atau mean. Perhitungan ini 

digunakan untuk menghitung besarnya pengeluaran BBM dan pemborosan waktu pada 

saat lalu lintas lancar dan lalu lintas macet dengan cara mengagregatkan jumlah 

pengeluaran responden baik BBM maupun waktu pada saat kendaraan berada pada lalu 

lintas normal dan macet. Besarnya kerugian penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan kerugian hilangnya waktu dapat dihitung dengan rumus rata-rata atau mean sebagai 

berikut:  

x =   ∑ fi xi 

%100
n

f
p  
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                     ∑ fi 

Ket: 

x    = rata - rata 

∑ fi xi     = jumlah semua nilai data 

∑ fi    = banyaknya data 

 

3.10 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan teori pertumbuhan dan perkembangan kota bahwa pada prosesnya kota 

akan selalu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan kota tentunya akan 

membawa implikasi negatif dan positif. Melalui kajian teori yang ada, diketahui bahwa laju 

pertumbuhan dan perkembangan kota dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dan 

perkembangan jumlah penduduknya. Hal ini menyebabkan meningkatnya aktivitas kota 

yang berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah perjalanan yang pada akhirnya 

menimbulkan masalah transportasi berupa kemacetan lalu lintas.  

Kemacetan lalu lintas merupakan masalah yang sangat besar, dimana banyaknya 

jumlah kendaraan yang masuk ke kota Bandung setiap tahun semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan oleh tingginya kunjungan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung apalagi 

jika hari libur, jumlah kendaraan yang masuk ke kota Bandung menjadi tidak terkendali. 

Jumlah penduduk di Kota Bandung yang setiap tahunnya semakin meningkat, jumlah 

penduduk di kota Bandung rata – rata mengalami peningkatan 11 % tiap tahun. Hal ini tidak 

sebanding dengan penambahan infrastruktur jalan yang seharusnya memiliki kapasitas yang 

seimbang untuk mengimbangi jumlah penduduk yang terus meningkat. 

Jumlah kendaraan yang semakin hari semakin meningkat membuat masyarakat sulit 

mengakses jalan untuk menuju ke tempat tujuan. Jumlah kendaraan yang banyak akan 

menyebabkan kemacetan sepanjang jalan, kapasitas jalan terbatas, ditambah dengan 

kendaraan yang mengetem atau berhenti seperti angkutan umum yang mencari penumpang, 

sehingga lalu lintas menjadi tidak tertib dan jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan (over 

capacity).  

Kemacetan lalu lintas merupakan dampak yang tidak dapat di hindari. Kemacetan 

semakin lama semakin memberikan masalah yang akhirnya berdampak pada masalah sosial 

ekonomi pengguna jalan. Kemacetan ini membuat masyarakat tidak nyaman diperjalanan. 

Dlihat dari aspek sosial masyarakat akan mengalami stres yang stress di jalan. Seseorang 

yang mengalami stress adalah merasakan lelah, penurunan konsentrasi, penurunan daya 

ingat, serta emosi yang tak terkendali. Kemacetan juga berdampak pada kerugian waktu 
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yang seharusnya sampai tempat tujuan tepat waktu tetapi dengan adanya kemacetan 

membuat waktu perjalanan menjadi lebih lama. Pada saat kemacetan, kecepatan kendaraan 

akan menurun drastis yang mengakibatkan pemborosan bahan bakar (BBM). Pemborosan 

bahan bakar ini menyebabkan pendapatan masyarakat yang hilang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram Alur Penelitian 
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