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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Umum 

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, secara umum data yang 

telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan 

memecahkan masalah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif analitis yaitu penelitian yang bukan bersifat eksperimen dan 

dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan (berupa data 

primer dan data sekunder). 

3.2  Lokasi Studi 

3.2.1  Letak Geografis 

 Secara geografis kota Batu mencakup wilayah seluas 202,30 km
2
. Kota 

Batu secara astronomis terletak pada posisi 112
0 

17’10,90” - 112
0 

57’11” Bujur 

Timur dan 7
0 

44’55,11” – 8
0 

26’35,45 Lintang Selatan. 

Batas wilayah kota Batu adalah : 

a) Sebelah Utara  : Kecamatan Prigen, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten 

Pasuruan. 

b) Sebelah Timur : Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang. 

c) Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir, Kabupaten 

Malang dan Kabupaten Blitar. 

d) Sebelah Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. 
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 Gambar 3.1 Peta Lokasi Studi 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Pelaksanaan penelitian selalu berhubungan dengan obyek penelitian yang 

akan diteliti. Dalam hal ini obyek yang akan diteliti adalah armada taksi yang 

beroperasi di Kota Batu, adapun cara yang digunakan dalam pengambilan data 

adalah dengan teknik sampling yaitu mengambil sebagian obyek dari keseluruhan 

populasi untuk dijadikan sampel. Populasi dari keseluruhan obyek sebanyak 100 

unit, sampel yang diambil sebesar 15 armada yaitu 15% dari populasi, dan 

ditambah 1 armada yaitu 10% dari sample yang telah diambil untuk mendapatkan 

data secara maksimal. 
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3.4 Informasi Jadwal Beroperasinya Armada  

 Dalam 1 hari jadwal operasi, setiap armada taksi pada umumnya 

beroperasi 24 jam. Namun dalam pelaksanaanya dalam operasi secara efektif 

umumnya 12 jam dengan uraian sebagai brikut : 

1. Jam operasi 1 hari jadwal 24 jam  

2. Jam operasi tidak efektif : 

Perbaikan armada di pool = 4 jam 

Istirahat armada       = 8 jam 

     12 jam 

 Jam operasi efektif 12 jam. 

3.4.1 Operasi di lapangan  

 Untuk operasi dilapangan pelayanan taksi menggunakan sistem via 

telepon. Untuk pelaksanaan pelayanan 24 jam tersebut pengemudi harus memberi 

tahu kegiatan selama pengoperasian armada dengan keterangan sebagai berikut : 

a. Pangkalan : bahwa dalam pangkalannya, pengemudi 

mendapatkan penumpang di pangkalan / mendapat penumpang 

sendiri. 

b. Menghandle customer luar kota : bahwa dalam pelayanan, 

pengemudi melayani dalam kota. 

c. Menghandle customer dalam kota : bahwa dalam pelayanan, 

pengemudi melayani luar kota. 

d. Istirahat : dimana pada waktu tersebut pengemudi bisa istirahat 

atau untuk pulang, sholat, makan dan lain – lain 

e. Tanpa keterangan : bahwa pengemudi melakukuan kegiatan 

kegiatan tersebut tanpa memberi tahu. 

f. Verpaal : dimana dalam keadaan menunggu di pool masing – 

masing sepi 

g. Perbaikan : bahwa kondisi pengemudi sedang mengadakan 

perbaikan kendaraan. 
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3.4.2  Asal pelayanan tujuan pelayanan 

 Dalam pelayanannya armada taksi lebih banyak melayani dengan asal 

tujuan sebagai berikut : 

a. Dari perumahan keluar kota atau sebaliknya. 

b. Dari perumahan atau sebaliknnya. 

c. Dari dan kedepan perumahan. 

d. Dari perumahan ketempat hiburan atau sebaliknya. 

e. Dari perumahn keterminal / stasiun atau sebaliknya. 

Daerah operasi taksi didasarkan pada ketetapan Pemerintah 

yang bisa mencakup dari suatu wilayah administrasi pemerintahan. 

Sesuai PP No.41 Th. 1993 wilayah operasi taksi meliputi : 

1. Wilayah administrasi Kota Daerah Tingkat II atau wilayah 

administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Dalam keadaan tertentu wilayah operasi taksi dapat melampaui. 

a. Wilayah administrasi kota daerah tingkat II dalam suatu 

propinsi. 

b. Wilayah administrasi tingkat II dan melewati lebih dari satu 

propinsi. 

c. Wilayah administrasi DKI Jakarta. 

 

3.4.3 Pangkalan Atau Pool Taksi di Kota Batu 

 Ada 10 pangkalan atau pool taksi di Kota Batu, yaitu : 

1. Hotel Orchid 

2. Hotel Katika Wijaya 

3. Plaza Batu 

4. Bata Jln. Agus Salim 

5. Lippo Plaza (Batu Town Square) 

6. Stadion Brantas Jln. Sultan Agung 

7. Jawa Timur Park II 

8. Batu Night Spectacular 
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9. Jln. Ir. Soekarno 

10. Hotel Singhasari 
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3.6 Tahapan Studi 

Tahapan studi yang akan dilakukan dari awal sampi akhir secara garis besar 

dapat dikemukakan dalam diagram sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir 
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3.7  Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, adalah sebagai berikut : 

3.7.1  Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan 

pengamatan atau survey langsung dilakukan dilapangan menggunakan kondisi 

yang ada sesuai dengan data yang dibutuhkan. 

 Jam operasional armada taksi di lapangan.

3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan atau instansi 

yang terkait, seperti : 

 PT. Citra Perdana Kendedes

 Dinas Perhubungan Kota Batu.

 Data Geografis

3.7.3 Analisa Data 

Analisa data dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Melakukan pengamatan pendahuluan kelokasi studi, dimana dikethui

bahwa jumlah taksi sangat banyak sehingga tidak semua armada

beroperasi setian harinya.

b. Melakukan pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder.

c. Menghitung kebutuhan taksi.

d. Kesimpulan.

3.7.4  Pengolahan Data 

Data adalah suatu penggambaran fakta pengertian instruksi yang dapat 

disampaikan dan diolah oleh manusia atau mesin. Pengolahan data (data 

processing) adalah manipulasi data kedalam bentuk yang lebih berarti berupa 
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informasi, sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan-kegiatan pengolahan 

data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu  kegiatan atai 

peristiwa. Pengolahan data adalah bentuk pengolahan terhadap data untuk 

membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan agar dapat 

digunakan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


