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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Wilayah Studi 

Angkutan Kota Malang jalur MM (Madyopuro–Mulyorejo) dengan rute 

regular Terminal Madyopuro Malang – Terminal Mulyorejo Malang, dengan panjang 

rute kurang lebih 13 km. 

a. Rute pergi 

Jl. Danau jonge (Terminal Madyopuro) - Jl. ki Ageng Gribig - Jl. Raya Danau 

toba  -  Jl. Ranu Grati - Jl. Mayjen  M.Wiyono - Jl. Urip sumoharjo -  Jl. patimura 

– Jl.Trunojoyo – Jl. Kertanegara – Jl. Tugu utara – Jl. Majapahit – Jl. Merdeka 

Barat – Jl. Kauman – Jl. K.H.Hasyim ashari – Jl. Raya kawi – Jl. Kawi atas – 

Jl.Dieng – Jl. Raya Lansep – Jl. Jupry – Jl. Raya Bandulan – Jl. Tebo utara – 

Jl.Raya Mulyorejo (Terminal Mulyorejo) 

b. Rute kembali 

Jl. Raya Mulyorejo (Terminal Mulyorejo) – Jl. Tebo utara – Jl. Raya Bandulan – 

Jl. Jupry – Jl. Raya Langsep – Jl. Dieng – Jl. Kawi atas – Jl. Raya kawi – Jl. 

Arief Rahmat Hakim – Jl. Merdeka utara – Jl. Mgr Sugio Pranoto – Jl. Majapahit 

– Jl. Tugu Utara – Jl. Kertanegara – Jl. Trunojoyo – Jl. Patimura – Jl. Urip 

Sumoharjo – Jl. Mayjen M. wiyono – Jl. Ranu Grati – Jl. Danau Toba – Jl. Ki 

Ageng Gribig – Jl. Danau Jonge (Terminal Madyopuro). 
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Gambar 3.1. Peta Lokasi Studi 
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3.2 Tahapan Studi 

 Tahapan studi secara garis besar dikemukakan dalam diagram di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

        

  

Gambar 3.2. Diagram Alur Tahapan Studi 
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3.3  Pengumpulan Data 

Sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan diperlukan data-data yang 

diperoleh dari survey lapangan yang bertujuan untuk membuat gambaran secara 

sistematis yang berhubungan dengan pengambilan data (survey). Data yang 

dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan secara 

langsung oleh peneliti dilapangan. Dimana peneliti ikut menumpang pada 

angkutan kota yang di teliti dengan tujuan untuk memperoleh gambaran data 

yang falid di lapangan. Data primer yang diambil adalah data jumlah penumpang 

dan panjang rute jalur MM. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instasi terkait dan 

dari pihak lain. Dimana data ini diperoleh dengan cara survey dan wawancara 

langsung pada operator atau sopir angkutan dan pihak-pihak lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Adapun data yang dibutuhkan antara lain: 

a) Jumlah kendaraan atau armada. 

b) Biaya langsung : 

1. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

a. Biaya penyusutan kendaraan (Depresiasi) 

b. Biaya bunga modal  
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c. Biaya gaji awak kendaraan 

d. Biaya cuci kendaraan 

e. Biaya STNK/pajak kendaraan 

f. Biaya Uji Kir 

g. Biaya asuransi kendaraan 

2. Biaya Tidak Tetap (Running Cost) 

a. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) 

b. Biaya pemakaian ban 

c. Biaya service kecil 

d. Biaya service besar 

e. Biaya penambahan oli mesin 

f. Biaya retribusi terminal 

c) Biaya tidak langsung, meliputi : 

1. Biaya izin usaha 

2. Biaya izin perpanjangan trayek 

 

 

 

 

 



25 
 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Lokasi Survey 

Lokasi survey pada setiap segmen dilakukan di tempat-tempat yang memiliki 

potensi terhadap angkutan di sepanjang trayek jalur MM, yaitu : antara Terminal 

Madyopuro – Terminal Mulyorejo atau Terminal Mulyorejo-Terminal Madyopuro. 

3.4.2. Waktu Pengumpulan Data 

1. Survey Jumlah Penumpang: 

        Survey ini dilaksanakan pada tanggal 22–28 september, pukul (06.00-

18.00 WIB), dengan mengambil 20 armada baru MM sebagai sampel. 

            2. Survey Data BOK: 

 Survey ini dilaksanakan pada tanggal 24-30 september,selama 7 hari 

dengan mengambil 45 armada sebagai sampel. 

3.4.3. Alat Pengumpulan Data 

Untuk mendapat hasil yang diharapkan dalam pengumpulan data diperlukan 

peralatan sebagai berikut: 

a. Alat tulis 

b. Formulir pengamatan (Kuisener) 

3.5 Analisa Biaya Operasional Kendaraan (BOK)  

Untuk melakukan analisa biaya operasional kendaraan ini harus terlebih 

dahulu mengetahui pemakaian komponen biaya operasional kendaraan (biaya 

langsung dan biaya tidak langsung), setelah itu akan didapatkan biaya operasional 
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kendaraan yang dikeluarkan oleh operator angkutan kota jalur MM dalam satuan 

Rp/tahun atau Rp/hari atau Rp/Km. 

3.6 Evaluasi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 

Evaluasi biaya operasional kendaraan adalah suatu cara yang dilakukan 

untuk mengetahui besarnya pengeluaran dari suatu perusahaan angkutan umum di 

Malang dalam satuan Rp/thn. Untuk melakukan evaluasi biaya operasional kendaraan 

ini harus terlebih dahulu mengetahui pemakaian komponen biaya operasional 

kendaraan yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung, setelah itu 

semua komponen biaya operasional yang sudah diubah dalam satuan Rp/thn 

dijumlahkan, maka akan didapatkan besar biaya operasional kendaraan rata-rata, dari 

hasil BOK rata-rata yang diperoleh selanjutnya dapat dilakukan evaluasi tarif 

berdasarkan biaya operasional kendaraan. 

3.7 Evaluasi Tarif Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 

Evaluasi tarif angkutan berdasarkan BOK adalah suatu proses peninjauan 

ulang yang dilakukan untuk mengetahui apakah tarif yang berlaku saat ini sudah 

sesuai dengan BOK atau belum. Untuk mengetahui apakah tarif yang diberlakukan 

oleh supir sudah sesuai atau belum maka perlu diketahui terlebih dahulu jumlah 

penumpang rata-rata harian dan juga besarnya BOK rata-rata yang diketahui dari hasil 

evaluasi dan selanjutnya dibandingkan, maka dapat diketahui besar tarif dan juga 

pendapatan perusahaan. 

 


