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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Pengamatan

Lokasi pengamatan berada pada terminal Arjosari sebagai titik awal dan

terminal Gadang sebagai titik akhir untuk pengamatan dari Terminal Arjosari-

Gadang.

3.2 Peta Rute Angkutan Umum dalam Kota Trayek Arjosari-Mergosono-

Gadang
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Penelitian dilakukan dengan memilih kendaraan angkutan umum Trayek

AMG dengan rute perjalanan:

Keluar:

Term Arjosari – Jl. Simp SP. Suroso – Jl. S. Priyo Sudarmo – Jl. RT Suryo – Jl.

Hamid Rusdi – Jl. Kesatriaan Terusan – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. P. Sudirman – Jl.

Ir Juanda – Jl. Kebalon – Jl. Kol Sugiyono – Term Gadang

Masuk:

Term Gadang – Jl. Kol. Sugiyono – Mergosono- Jl. L. Martadinata – Jl. Kyai

Tamin – Jl. Kopral Usman – Jl. Pasar Besar – Jl. Gatot Subroto – Jl. Jembatan

Pahlawan – Jl. Trunojoyo – Jl. Cokroaminoto – Jl. Dr. Cipto – Jl. P. Sudirman –

Jl. RT. Suryo – Jl. S. Priyosudarmo – Jl. LA. Sucipto – Jl. R. Intan – Term

Arjosari

3.3 Tahapan Studi

Untuk tahap awal, yaitu dilakukan survey awal, pengumpulan data primer

dan sekunder.Data primer didapat dari survey langsung dilapangan, sedangkan

data sekunder didapat dari instansi-instansi yang terkait. Data yang didapat akan

dianalisa dengan berdasarkan literature-literatur yang terkait, kemudian dilakukan

analisa.Untuk lebih jelasnya tahapan studi diatas dapat dilihat pada gambar alur

tahapan studi berikut :
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Ya

Tidak

Selesai

Kesimpulan hasil evaluasi

Evaluasi Kebutuhan
Angkutan

Analisa Data

Pengolahan Data

Data Primer:

1. Survey Statis
(Headway, Waktu
Tempuh, Waktu
Perjalanan)

2. Survey Dinamis
(load factor)

Data Sekunder:

1. Data Jumlah Penduduk
per Kelurahan

2. Data Kepemilikan
Kendaraan Pribadi

3. Rute Angkutan

4. Jumlah Armada

5. Jumlah armada

Mulai

Pengumpulan
Data

Studi Lapangan

Ya
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3.4. Pengumpulan Data

3.4.1 Data Primer

Yaitu data yang didapat secara langsung dengan melakukan pengamatan dan

pencatatan serta wawancara dengan pihak tertentu yang dapat mendukung

keakuratan hasil analisis ini. Data yang diperoleh antara lain :

1. Survey Statis (Headway, Waktu tempuh, Waktu perjalanan)

2. Survey dinamis (load factor, kecepatan kendaraan)

3.4.2 Data Sekunder

Data ini dapat dari dokumen atau dari instansi yang terkait dengan analisis

ini. Data yang diperoleh antara lain :

1. Data Jumlah Penduduk/kelurahan

Data jumlah penduduk/kelurahan didapat/diperoleh dari Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil (Dispencapil) kota malang

2. Data Kepemilikan Kendaraan Pribadi

Data kepemilikan kendaraan pribadi didapat/diperoleh dari Satuan

Adiministrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)kota malang

3. Rute angkutan

Rute angkutan atau peta alur angkutan yg beroperasi pada trayek tersebut

didapat/diperoleh dari Dinas Perhubungan (Dishub) kota malang

4. Jumlah armada

Jumlah armada yang beroperasi pada trayek tersebut didapat/diperoleh dari

Dinas Perhubungan (Dishub) kota malang
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3.5. Penentuan Sampel

Pada penelitian ini penentuan jumlah sampel untuk kendaraan penumpang

umum, jumlah penumpang dan jumlah supir (jumlah sampel) yang digunakan

peniliti berjumlah 10 % dari jumlah populasi (ketentuan pengambilan sampel

angkutan umum oleh departemen perhubungan RI) sebesar 217 unit maka didapat

24 unit Angkutan Umum AMG.

3.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dipilih pada waktu sibuk, hal ini untuk menentukan

jumlah penumpang di atas kendaraan, waktu tempuh dari asal ke tujuan, waktu

sirkulasi dari asal ke tujuan dan kembali ke asal, waktu henti kendaraan di

terminal, dan waktu antara (headway).

3.7. Teknik Pengumpulan Data

3.7.1 Jadwal Pengamatan

Survey Ini dilakukan selama hari kerja (Selasa,Rabu dan Kamis) pada jam

sibuk. Jumlah pengamatan dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 5 (lima)

perjalanan pulang-pergi (PP), pada waktu sibuk siang untuk tiap-tiap trayek yang

diamati.
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3.8. Pelaksanaan Survey

1. Survey Statis

Survey Statis dilakukan dengan caramengamati/ menghitung/ mencatat

informasi dari setiap kendaraan umum di suatu ruas jalan serta di terminal. Pada

survey ini peniliti menaiki kendaraan umum yang menjadi objek penelitian

kemudian menghitung jumlah naik dan turun penumpang untuk mengetahui load

factor kendaraan dan waktu tempuh pada tiap segmen data ini dibutuhkan untuk

menghitung waktu sirkulas kendaraan,

2. Survey Dinamis

Survey dinamis dilakukan dengan cara mengamati/ menghitung/ mencatat

pergerakan kendaraan yang menjadi objek survey pada suatu tempat atau lokasi.

Data yang didapat berupa,.waktu henti kendaraan di terminal dan waktu antara

(headway).

3.9 Pengolahan Data

Data-data primer maupun sekunder yang didapatkan dari hasil survey statis

dan dinamis nantinya akan di olah dengan menggunakan Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam

Trayek Tetap dan Teratur yang telah di tetapkan oleh Departemen Perhubungan

RI. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2002.
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3.10 Analisa Data

3.10.1 Permintaan angkutan umum Arjosari-Mergosono-Gadang (AMG).

Analisa permintaan angkutan umum Arjosari-Gadang ini dilakukan untuk

menganalisa permintaan pengguna jasa angkutan umum pada jalur Arjosari-

Mergosono-Gadang dengan menggunakan pedoman praktis yang tertera pada

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah

Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur (2002) yaitu dengan, Jumlah

permintaan angkutan umum penumpang (D) adalah suatu factor (ftr) kali besarnya

jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan yang membutuhkan pelayanan

angkutan umum penumpang.

3.10.2 Kebutuhan armada angkutan umum jalur AMG

Analisa kebutuhan armada angkutan umum jalur AMG (Arjosari-

Mergosono-Gadang) ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah armada

pada trayek ini. Kebutuhan jumlah armada ini diketahui dengan berdasarkan

perhitungan :

a. Faktor Muat (load factor), yaitu perbandingan antara kapasitas terjual dan

kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam persen

(%).

b. Kapasitas kendaraan adalah daya muat penumpang pada setiap kendaraan

angkutan umum.

Dasar perhitungan kendaraan pada suatu jenis trayek ditentukan oleh

kapasitas kendaraan, waktu sirkulasi, waktu henti kendaraan di terminal dan
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waktu antara. Dari dasar-dasar perhitungan kinerja angkutan akan didapat jumlah

armada yang dibutuhkan.


