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BAB III 

METODOLOGI ULASAN 

3.1    Jenis Ulasan 

Ulasan ini dimulai dengan dilakukannya survei pendahuluan terkait keadaan 

sekitar lokasi pasar tradisional yang ingin dibahas. Setelah melakukan peninjauan 

terhadap keadaan pasar, barulah dilakukan penentuan topik, tujuan ulasan serta 

pembahasan yang terjadi di daerah sekitar lokasi ulasan.  

 

Lokasi yang menjadi titik ulasan adalah Pasar Way Kandis, yang berada di Jl.Ratu 

Dibalau, Bandar Lampung. Setelah mengetahui pembahasan yang terjadi di lokasi 

titik ulasan, maka akan dilakukan proses pengumpulan data. Jenis ulasan ini 

merupakan ulasan kuantitatif dimana digunakan untuk menyelidiki suatu 

pembahasan. Adanya pembahasan tersebut kemudian menjadi awal  peneliti 

melakukan pengambilan data dan menentukan variabel yan selanjutnya diukur denan 

angka untuk kebutuhan analisa sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku.  

 

Bahan yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas akhir ini dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Variasi keduanya terletak dari cara 

peneliti mendapatkannya. Data primer diperoleh secara langsung melalui objek 

ulasan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui pihak lain yang bersangkutan. 

Teknik yang digunakan pada ulasan ini mengacu pada PKJI. Setelah data yang 

didapati dianalisis, maka akan ditarik beberapa kesimpulan dan memberikan 

pengendalian atau saran untuk penyelesaian masalah yang terjadi pada objek 

pengamatan. 

 

3.2 Lokasi Ulasan 

Lokasi ulasan terletak ` Ratu Dibalau tepatnya di depan Pasar Way Kandis 

sepanjang 200 meter, adanya keiatan disepanjang pasar menakibatkan jenjang 

kemacetan yang tinggi.  
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Gambar 3.1. Situasi Pada Lokasi Ulasan 

 

Berikut merupakan sajian bagaimana tampilan titik lokasi Pasar Way Kandis jika 

dilihat melalui Google Earth 

 

Gambar 3.2. Lokasi Ulasan Jika Dilihat melalui Google Earth 
(sumber : Google Earth) 
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3.3 Pengumpulan Data 

Ulasan ini menggunakan data primer dan sekunder, seperti berikut : 

1. Data Primer  

Data primer yang diperlukan dalam ulasan ini antara lain: jumlah kendaraan 

yang meniti ruang Jalan Ratu Dibalau (didepan Pasar Way Kandis), jumlah 

pejalan kaki yang berjalan disisi jalan dan menyebrang di sepanjang unit 

jalan, jumlah kendaraan bermotor yang berhenti sesaat dan parkir, dan 

jumlah kendaraan bermotor yang masuk dan keluar samping jalan.  

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan untuk mendukung ulasan ini adalah jumlah 

penduduk Kota Bandar Lampung yang diperoleh melalui BPS  

 

3.4 Teknik Analisis Data  

Data volume lalu lintas diambil secara langsung di lokasi ulasan dengan 

menggunakan surveyor pada titik yang telah ditentukan pada saat jam pagi hari 

sampai sore hari yaitu jam 07.00–09.00 WIB, pada pukul 10.00–12.00 dan pada 

pukul 15:00-17:00. Pengambilan data dilakukan pada hari Rabu, Sabtu dan 

Minggu. Data direkam dengan waktu /15 menit. penggolongan jenis kendaraan 

sesuai dengan Pedoman Daya tampung Jalan Indonesia (PKJI) 2014. yaitu untuk 

kendaraan yang tergolong ringan, kendaraan yang tergolong berat, dan Sepeda 

Motor.  

 

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data yang sudah telah diperoleh melalui survei langsung atau Traffic Counting 

pada titik lokasi ulasan.  

 

Terkhusus untuk bagaimana menghitung tundaan lalu lintas yang terjadi pada 

lokasi ulasan ini digunakan analisis gelombang kejut. Jika ditinjau berawalkan 

PKJI, maka dapat didefenidikan bahwa tundaan lalu lintas adalah antrian yang 

terjadi pada suatu ruas dikarenakan adanya interaksi antara pergerakan dan 

kendaraan di ruas jalan.  
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3.5 Peralatan dan Aplikasi 

Proses ulasan ini menggunakan beberapa peralatan dan aplikasi sebagai upaya 

pendukung dalam dilakukannya ulasan serta dalam penyusunan laporan, adapun 

peralatan dan aplikasi yang digunakan antara lain: 

1. Meteran 

Meteran alat ini digunakan untuk menakar lebar jalan 

2. Kamera 

Kamera digunakan untuk dokumentasi pada bagian-bagian di lokasi ulasan 

sebagai bukti dan arsip apabila sewaktu-waktu diperlukan. 

3. Google Earth 

Digunakan untuk mendapatkan gamabaran keadaan lokasi dengan tampak 

atas 

4. Microsoft office dan Microsoft Excel 

Aplikasi ini digunakan untuk membantu dalam penyusunan laporan ataupun 

perhitungan. 

5. Stopwatch 

Stopwatch digunakan pada saat Traffic Counting 

6. Alat Tulis 

Digunakan sebagai peralatan menulis sekumpulan data ketika dilakukannya 

perhitungan total kendaraan yang melewati ruas jalan di lokasi ulasan 
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3.6 Bagan Alir Ulasan 

Adapun tahapan yang dilakukan untuk ulasan ini disajikan pada flow chart sebagai 

berikut:  

 

       Gambar 3.3. Bagan Alir Ulasan Pengaruh Gangguan Samping 


