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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Umum 

Proses pengumpulan data bagi suatu perencanaan transportasi pada 

dasarnya bukan merupakan prosedur yang sembarangan, tetapi merupakan 

sekumpulan langkah-langkah yang beruntun dan terkait satu dengan yang 

lainnya dengan hasil akhir untuk mendapatkan data yang diinginkan.  

Secara keseluruhan kegiatan penelitian ini meliputi tempat dan waktu 

pelaksanaan. Untuk kegiatan penelitian dilakukan dua tahap, yaitu di 

lapangan dan analisis data. Kegiatan dilapangan yaitu dengan mendata 

aspek-aspek kondisi operasional angkutan umum sesuai dengan parameter-

parameter yang akan dikaji. Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga, 

dalam pengambilan data lapangan hanya dilakukan tiga hari yaitu pada 

hari Selasa, Rabu dan Kamis pada seluruh ruas-ruas jalur jalan angkutan 

umum Line D yang meliputi jam operasional angkutan umum yaitu pukul 

06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB atau selama 12 jam. 

Analisa data dilakukan dengan mengolah data yang didapatkan dari 

lapangan disesuaikan dengan standar yang berlaku di Departemen 

Perhubungan. 
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3.2. Lokasi Studi 

Angkutan Kota Mojokerto dengan rute Terminal Kertajaya – Terminal 

Trowulan dengan panjang rute 25 km. 

 

Gambar 3.2 Peta Lokasi Studi 

Terminal Trowulan 

Terminal  Kertajaya 
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Rute Angkutan Line D Trayek Terminal Kertajaya – Pasar Brangkal -  Sub 

Terminal Trowulan 

 

Gambar 3.2 Peta Lokasi Studi 

 

 

 

Keterangan: 

 : Terminal Kertajaya – Terminal Trowulan 

  : Terminal Trowulan – Terminal Kertajaya 

 

 

 

 

Terminal Trowulan 

Terminal Kertajaya 

Pasar Brangkal 
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3.3. Rute yang dilalui Angkutan Line D , yaitu : 

3.3.1. Dari Terminal Trowulan – Terminal Kertajaya : 

Sub Terminal Trowulan – Jln. Raya ByPass Mojokerto Surabaya – Jln. 

RA.Basuni – Jln. Brawijaya – Jln. Bayangkara – Jln. KH. Nawawi – Jln. 

Gajah Mada – Jln. Pahlawan – Jln. Jayanegara– Terminal Kertajaya 

Mojokerto. 

3.3.2. Dari Terminal Kertajaya – Terminal Trowulan : 

Terminal Kertajaya – Jln.Jayanegara – Jln. Teratai – Jln. Kranggan – Jln. 

Surodinawan – Jln. Raya Sambiroto – Jln. Raya By Pass Surabaya Mojokerto 

– Sub terminal Trowulan 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto 

3.4. Pembagian Zona 

Dalam melakukan penelitian analisa kinerja pelayanan angkutan 

umum kota Mojokerto, khususnya angkutan Line D peneliti membagi 

beberapa zona tempat titik penelitian, yaitu : 

1. Zona A  = Terminal Trowulan – Pasar Brangkal 

2. Zona B = Pasar Brangkal – RA. Basuni / Sooko 

3. Zona C  = RA. Basuni / Sooko – Bhayangkara 

4. Zona D = Bhayangkara – Gajah Mada 

5. Zona E = Gajah Mada – Pahlawan 

6. Zona F = Pahlawan  – Terminal Kertajaya 
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Pendahuluan 

3.5. Tahapan Studi 

 

 

 

 

 

 

 

Data Primer: 

1. Jumlah penumpang naik/turun 

2. Jumlah kendaraan yang beroperasi 

3. Waktu tempuh kendaraan 

4. Waktu pelayanan 

5. Waktu antara (headway) 

6. Kecepatan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Diagram Alir Proses Penelitian 

 

Mulai 

Rekapitulasi Data 

Analisa data: 

1. Load factor 

2. Headway 

3. Kecepatan 

4. Waktu tempuh 

5. Waktu pelayanan 

6. Jarak Tempuh 

 

Pembahasan 

Data Sekunder: 

1. Trayek angkutan 

2. Rute angkutan 

3. Jumlah armada 

Pengumpulan Data 

Kesimpulan hasil analisa 

Selesai 
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3.6. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan yang 

akan diolah pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini dibedakan atas dua macam 

data, yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer, yaitu didapat secara langsung dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan di lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak 

tertentu untuk dapat mendukung keakuratan hasil analisis ini. Data yang 

diperoleh antara lain : 

 Jumlah penumpang naik/turun 

 Jumlah kendaraan yang melewati titik pengamatan (perjam) 

 Waktu tempuh kendaraan 

 Waktu pelayanan angutan umum 

 Waktu antara (headway) 

 Kecepatan perjalanan  

 Wawancara dengan para supir tentang kapasitas tempat duduk, 

 jumlah trip, dan lain-lain 

Data sekunder meliputi, yaitu data yang didapat secara tidak langsung 

yaitu melalui dokumen.Misalnya data yang didapatkan dari pihak Organda 

dan DLLAJ yang berkaitan dengan analisis ini. Data yang diperoleh antara 

lain : 

 Trayek angkutan 

 Rute angkutan 

 Jumlah armada yang terdaftar 
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3.7. Rekapitulasi Data 

Langkah selanjutnya yakni rekapitulasi data. Mengumpulkan data-

data dari hasil survey di lapangan yang nantinya akan digunakan pada 

tahapan analisa data. 

3.8. Analisa Data 

Selanjutnya data primer dan data sekunder yang telah diperoleh akan 

dianalisis dengan menggunakan metode statistik yaitu menggunakan 

rumusan-rumusan yang terdapat dalam literatur sehingga didapat nilai-nilai 

atau parameter seperti yang dimaksud yang akan disajikan dalam bentuk 

tabel. Nilai-nilai atau parameter ini tercakup dalam satu kesimpulan dari 

penelitian ini dengan cara membandingkan dengan standar  yang ada. 

3.9. Pembahasan 

Pembahasan makalah ini akan dibatasi hanya pada persoalan 

bagaimana tindak lanjut dari perolehan data setelah terkumpul. 

3.10. Kesimpulan dan Hasil Analisa 

Pada bagian ini disusun ulang semua hasil yang telah didapat dan 

kemudian disimpulkan hasil-hasil dari seluruh rangkaian penelitian yang telah 

dilakukan dengan membandingkan dengan standard pelayanan angkutan 

umum. 


