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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. LokasiPengamatan 

Lokasi pengamatan berada pada terminal Arjosari Kota Malang dan 

terminal Blitar. Sedangkan survei statis dilakukan di dalam bus sepanjang rute 

Malang-Blitar. 

3.2. Pembagian Zona atau Segmen lingkup studi 

Dalam survey dinamis, rute Malang – Blitar dibagi dalam beberapa 

segmen, pembagian segmen berdasarkan hasil suvei, antara lain : 

Tabel 3.1. segmen rute Angkutan Malang- Blitar 

Nama dan kode segmen Panjang segmen (km) 

(a)Malang 12,98 

(b)Pakisaji 6,14 

(c)Kepanjen 11,55 

(d)Ngebruk 3,4 

(e)Sumber Pucung 4,56 

(f)Selorejo 16,27 

(g)Kesamben 3,12 

(h)Wlingi 8,99 

(i)Talun 4,63 

(j)Garum 9,58 

(k)Blitar 4,64 

Total 85,86 

Sumber : hasil survey dinamis 

3.3. TahapanStudi 

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 didapatkan 
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diolah dan dianalisa dengan menggunakan literature-literartur yang telah ada. 

Secara garis besar tahapan studi dapat dilihat pada gambar alur tahapan studi 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan alur tahapan Studi 

Survei Pendahuluan 

Pengumpulan Data 

 Data Primer : 

-Survai statis (headway, waktu 

tempuh, waktu perjalanan)  

-survai dinamis (load factor /ruas, 

waktu perjalanan/ruas, kecepatan 

kendaraan/ruas) 

-Kuisioner (persepsi penumpang) 

 

 

Data Sekunder : 

- Data jumlah armada 
- Data ruteangkutan 
- Data trayekangkutan 

Analisa Data 

 Tingkat pelayanan 

 Kinerja operasional angkutan 

Selesa

i 

Kesimpulan dan Saran 

Pengolahan Data 

Mulai 
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3.4. Survei Pendahuluan 

Melakukan pengamatan pendahuluan untuk mengetahui tempat 

pemberhentian angkutan umum, tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, 

lokasi survey pendahuluan ini tepatnya di terminal Arjosari (Kota Malang) dan 

terminal Blitar. Survey awal ini akan didapat tempat untuk surveyor mengambil 

data primer yang dibutuhkan. 

 

3.5. Penentuan Sampel 

 Pada penelitian ini penentuan jumlah sampel untuk kendaraan maupun 

jumlah penumpang berdasarkan Dirjen Perhubungan Darat Departemen 

Perhubungan RI tahun 2002, yaitu pengambilan sampel yang digunakan peniliti 

berjumlah 10% dari total populasi dengan ketentuan yaitu 10% tersebut jumlah 

sampelnya lebih dari lebih atau sama dengan 15. 

 Dalam pengamatan ini, peneliti mengambil sampel bus berjumlah 16 yang 

merupakan 20% dari populasi bis Malang-Blitar yang berjumlah 84 unit yang 

terdiridari 8 (delapan) PO dan masing-masing PO terwakili 2 (dua) Bus. 

Sedangkan untuk sampel penumpang tiap bis berjumlah 15 orang yang merupakan 

25% dari total populasi penumpang per bis yaitu 60 orang. 

 

3.6. Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode 

kuisioner yang diberikan kepada penumpang dan survey statis maupun dinamis, 

yaitu survey dilakukan didalam dan diluar kendaraan dengan 

mengamati/menghitung/mencatat setiap informasi dari setiap angkutan umum 

untuk dilakukan analisa faktor teknis. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh 

dari instansi yang terkait. 

3.6.1. Data Primer 

Data primer Yaitu data yang didapat secara langsung dari sumbernya, Data 

primer yang diperoleh antara lain : 

a. Pengajuan kuisioner kepada penumpang 

b. Jumlah penumpang naik/turun 
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c. Waktu perjalanan kendaraan 

d. Waktu tiba dan berhenti di terminal 

e. Waktu antara(headway) 

f. Jumlah kapasitas penumpang dan jumlah penumpang yang diangkut 

saat pengamatan. 

g. Faktor muatan penumpang (Load Factor) 

Pengambilan data primer pada studi ini dilakukan dengan menggunakan 

survey dinamis, survey statis, dan juga dengan pengajuan kuisioner.  

3.6.2. Data Sekunder 

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

ini. Data yang diperoleh yaitu jumlah armada angkutan umum yang melayani dan 

jalur rute yang dilalui oleh kendaraan tersebut. 

 

3.7. Jadwal Pengamatan 

Pada penelitian ini pengamatan langsung dilakukan pada jam sibuk 

penumpang menggunkan jasa angkutan umum (bus) tersebut yaitu dimulai pada 

senin pagi pukul 04.00-07.30 WIB dari blitar dan pukul 15.30-19.00 WIB dari 

Malang. Sedangkan untuk hari jumat pagi pukul 06.00-09.00 WIB dari Malang 

dan sore pukul 15.30-19.00 WIB dariBlitar. 

 

3.8. Analisa data 

3.8.1. Kinerja Opreasional Kendaraan 

Ada beberapa hal dalam operasional pelayanan angkutan pada umum antar 

kota dalam propinsi pada trayek Malang-Blitar yang dianalisa pada analisa ini, 

antara lain : 

a. Load Factor (tingkat pengisisan penumpang) 

Tahap ini dilakukan setelah menganalisis kapasitas kendaraan dan terlebih 

dahulu mengetahui data volume penumpang naik/turun, dari hasil tersebut 

dapat dicari Load Factor (LF) dengan cara membagi volume penumpang yang 

terangkut dengan kapasitas kendaraan. 
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b. Travel Time bis (waktu tempuh) 

Tahap ini diperoleh setelah melakukan survey waktu tempuh. Hal ini 

memberikan gambaran di lapangan mengenai lamanya waktu tempuh armada 

bus yang melayani trayek Malang-Blitar. 

c. Kecepatan Perjalanan 

Tahap ini diperoleh setelah melakukan survey, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui kecepatan perjalanan tiap armada bus pada rute Malang-Blitar. 

d. Frekuensi Headway bus 

Tahap ini diperoleh setelah melakukan survei station headway. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui lamanya selang keberangkatan antar armada yang 

terjadi di lapangan. Dengan survey ini juga akan diketahui waktu tunggu 

penumpang. 

3.8.2. Persepsi penumpang terhadap pelayanan angkutan (tingkat pelayanan) 

Hasil kuisioner yang telah diperolehakan diolah dengan metode statistic 

sehingga menghasilkan kesimpulan berupa analisa deskriptif kuantitatif yang 

berdasarkan pada peratutan menteri tentang standar pelayanan minimal angkutan 

Departemen Perhubungan RI tahun 2013, parameter yang dianalisa dari pelayanan 

suatu angkutan umum antar kota dalam propinsi, meliputi : 

a. Keamanan 

Tingkat Pelayanan yang dinilai dari indikator Keamanan, meliputi 

ketersediaan dalam bentuk tiket, tanda pengenal bagasi, lampu tanda bahaya, 

daftar penumpang (Manifest), tanda pengenal awak kendaraan, informasi 

gangguan keamanan, dan informasi trayek dan identitas kendaraan. 

b. Keselamatan 

Tingkat Pelayanan yang dinilai dari indicator Keselamatan, meliputi kondisi 

pengemudi (kondisi fisik dan kompetensi), ketersediaan lampu senter, alat 

pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api ringan (APAR), fasilitas 

kesehatan, buku panduan penumpang, pintu darurat, fasilitas penyimpanan 
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dan pemeliharaan kendaraan (pool), pengecekan kendaraan yang akan 

dioperasikan, dan asuransi kecelakaan lalu-lintas. 

c. Kenyamanan 

Tingkat Pelayanan yang dinilai dari indicator Kenyamanan, meliputi kapasitas 

angkut, fasilitas utama (bangku), dan fasilitas tambahan pada bus. 

d. Keterjangkauan 

Tingkat Pelayanan yang dinilai dari indicator Keterjangkauan, meliputi 

aksesibilitas, dan tarif pada bus. 

e. Kesetaraan 

Tingkat Pelayanan yang dinilai dari indicator Kesetaraan meliputi kemudahan 

dalam pelayanan prioritas (bagi penyandang cacat, dll), dan ruang khusus 

untuk penyimpanan kursi roda didalam bus. 

f. Keteraturan 

Tingkat Pelayanan yang dinilai dari indicator Keteraturan, meliputi informasi 

pelayanan, informasi gangguan perjalanan bus, dan kinerja operasional bus. 

 

 


