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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 3.1. Lokasi Studi 

 3.1.1 Letak Geografis 

  Tol Waru-Juanda mempunyai panjang 12,8 km yang menghubungkan antara 

bundaran Waru,Sidoarjo,selatan Kota Surabaya dengan Bandar udara 

Internasional Juanda.Jalan Tol ini mulai diresmikan pada tahun 2008 dan 

dioperasikan oleh PT.Citra Margatama Surabaya yang merupakan anak 

perusahaan PT.Citra Marga Nushapala Persada. 

 Jalan Tol sepanjang 12 KM ini melintasi Surabaya dan Sidoarjo. 

  Saat ini jalan tol Waru-Juanda setiap jalur terdiri dari 2 lajur,masing-masing 

lajur memiliki lebar 3.5m dengan bahu jalan dalam 0.5m dan bahu jalan luar 

2m.kecepatan kendaraan minimal adalah 60 km/jam dan maksimal adalah 80 

km/jam. 

Jalan Tol Waru-Bandara Juanda ini diharapkan memperlancar akses dari 

dan menuju Bandara Juanda serta mengatasi kemacetan di sekitar Bundaran 

Waru, Jl. Jemur Andayani, Jl. Brigjen Katamso dan Jl. Raya Wadungasri yang 

selama ini merupakan simpul-simpul kemacetan di kawasan Surabaya Selatan 

dan Sidoarjo. Jalan tol ini akan terintegrasi dengan Jalan Tol Surabaya-

Mojokerto dan rencana Jalan Tol Aloha-Wonokromo-Perak (Tol Tengah).  
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3.2 Populasi Dan Sempel. 

Pelaksanaan penelitian selalu berhubungan dengan obyek penelitian yang akan 

diteliti. Dalam hal ini obyek yang akan diteliti adalah J trayek terminalalan Tol 

Waru-Juanda. Adapun cara yang digunakan dalam pengambilan data adalah dengan 

teknik Kuisioner yaitu mengambil sebagian obyek dari keseluruhan populasi untuk 

dijadikan sampel. Dari pengguna Jalan Tol yang setiap hari melewati jalan tol 

tersebut maupun pengguna yang jarang menggunakan jalan tol tersebut. 

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini hanya dilakukan pada pengguna jalan tol dengan golongan 

kendaraan type 1, tempat dan obyek penelitian yang berada di kota Sidoarjo. 

Panjang jalan tol 12 km. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2015, 

dilaksanakan selama satu minggu penuh dari hari senin sampei minggu mulai jam 

06.00 - 17.00. 

Di dalam penelitian ini saya menyebar anggota untuk membagikan kuisioner 

kepada pengguna jalan tol Waru-Juanda yang menggunakan kendaraan 
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pribadi.Pertama di area parkir,di Lobby penumpang dan tempat penjemputan 

penumpang. 

3.4 Tahapan Studi 

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

dapat dikemukakan dalam diagram sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.4 Pengumpulan Data 

 Sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan diperlukan data-data yang 

diperoleh dari survey lapangan yang bertujuan untuk membuat gambaran secara 

 sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan 

Mulai 
 

Pengumpulan 
data/pembagian 

kuisioner 

Data primer: 
1. Jumlah pengguna  
2. Waktu tempuh 
3. Wawancara pengguna 
4.Jarak/Panjang tol 

Data sekunder : 
1. Tingkat pengguna tol 
2. Fasilitas tol 
3. Panjang rute tol 
4. Data geografis 

Pengolahan Data 
 

Kesimpulan 
 

Selesai  

Pembahasan Analisa 
tarif Berdasarkan : 
ATP&WTP  
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fenomena yang diteliti. Pengambilan data (survey) dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua yang terdiri dari data primer dan data sekunder. 

3.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan 

pengamatan atau survey langsung dilakukan dilapangan mengunakan kondisi 

yang ada. Adapun data-data primer yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah penggguna jalan tol 

b. Waktu tempuh 

c. Wawancara operator 

d. Jarak/panjang Tol 

 3.3.2 Data Sekunder  

Data sekunder didapat dari instansi - instansi terkait seperti Dinas 

perhubungan dan pihak pengelola Tol baik secara langsung maupun tidak 

langsung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sangat membantu dalam 

proses analisis data nantinya. 

Data sekunder yang didapat antara lain: 

a. Fasilitas tol 

b. tingkat pengguna jalan tol 

c. Panjang jalan tol 

d. Data geografis 

3.3.3 Analisa Tarif Berdasarkan ATP dan WTP 

Analisa tarif berdasarkan WTP adalah dengan menganalisa kemauan 

seseorang/pengguna jalan tol berapa biaya yang harus dibayarkan dari pendapat 

mereka agar dapat menjadi referensi bagi pihak pengelola jalan tol.Begitu juga 
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dengan ATP adalah dengan menganalisa atau mencari tau berapa kemampuan 

seseorang atau pengguna jalan tol untuk membayar tarif tol berdasarkan 

pendapat mereka agar penentuan tarif tol tidak hanya ditentukan dari satu pihak 

yakni dari pihak pengelola.  

Untuk menganalisa tarif tersebut juga dibutuhkan harga tariff per km tol yang 

sudah dianjurkan oleh pemerintah yakni Rp 100 – Rp 200 per km,akan tetapi 

karena beberapa faktor maka tol Waru – Juanda menggunakan Rp.400 per km 

 

 

 

 

3.6 Metode Pengambilan Data  

1. Survey pengambilan opini dari masyarakat. 

 Survey ini dilakukan dengan mewawancarai pengguna jalan tol. Survey ini  

mendapatkan data antara lain : 

Tarif = tariff pokok X jarak rata-rata + 10% (ppn) 

Tarif terbayar = analisa tarif + Asuransi pengguna 
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no Pertanyaan Jawaban 

1 Jenis Pekerjaan a.SD b.SMP c.SMA d.Perguruan Tinggi
e.Kursus

2 Jumlah pendapatan per 
bulan 

a.<Rp.2Juta     b.Rp.2juta-Rp.4juta c.Rp.4juta-
Rp.6juta     d.Rp.6juta-Rp.8juta e.Rp.>8juta

3 Pemakaian tol /bulan a.1-10 kali   b.11-15 kali   c.16-20 kali   d>21 kali

4 Tujuan penggunaan tol 
Waru-juanda 

a.Bekerja   b.Liburan   c.lainnya,sebutkan………. 

5 Tingkat pelayanan tol 
waru-juanda 

a.Baik   b.Sedang   c.kurang baik   d,Tidak ada komentar

6 Persepsi tentang tarif tol 
Waru-Juanda 

a.Murah     b.Sedang     c.Mahal     d.Tidak menjawab

7 WTP terhadap jalan tol 
Waru-juanda 

a.Rp.6 ribu   b.Rp.7 ribu   c.Rp.8 ribu   d.Rp.9 ribu

8 Waktu yang dihemat jika 
menggunakan tol Waru-
juanda 

a.<5 menit   b.6-10 menit   c.11-15 menit   d.16-20menit   
e.>21menit   

9 Jenis pekerjaan a.pns/tni/polri b.Swasta c.Wirausaha
d.Lainnya,sebutkan..

10 Alokasi dana transport 
/bulan dari penghasilan 

a.0-5%  b.6-10%   c.11-15%   d.16-20%   e.>20%


