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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Wilayah Studi

Lokasi yang dituju sebagai tempat penelitian ini adalah Kota Sorong Papua

Barat. Penelitian ini meninjau ruas jalan dan rute yang dilalui oleh angkutan

penumpang umum di Kota Sorong, Papua Barat. Berikut merupakan Peta jaringan

jalan kota sorong. Gambar 3.1 adalah Peta kota sorong.

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian

Kota Sorong merupakan salah satu Kota di Provinsi Papua Barat dengan luas

1.105 km2, dari total 10 distrik didalamnya yaitu sorong barat, sorong timur,

sorong, sorong kepulauan, sorong utara, sorong manoi, maladum mes, klaurang,

klaman dan Sorong kota. Studi berada di Kota Sorong dengan jumlah penduduk

sebesar 305.688 jiwa (sumber http://sorongkota.bps.go.id/).
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Tabel 3.1 Rute Trayek Angkutan Umum Penumpang di kota Sorong

Trayek Rute

A Terminal penumpang – Jl.Jend.Sudirman – Jl.Rumberpon –

Jl.Basuki Rahmat – Jl.A.Yani – Jl.Yos.Sudarso – Jl.Arfak –

Jl.Sam Ratulangi – Jl. Diponegoro – Rufei – Jl. Yos Sudarso –

Jl. A. Yani – Jl.Bubara – Jl. Jend. Sudirman – Pasar Sentral –

Terminal Penumpang.

B Terminal penumpang – Jl.Jend. Sudirman – Jl. Bubara –

Jl.Yos Sudarso –Jl. Sam Ratulangi – Jl. Diponegoro – Rufei –

Jl.Yos Sudarso – Jl. A. Yani – Jl.Pahlawan – Jl.Pramuka –

Jalan Basuki Rahmat – Terminal Penumpang.

E Terminal penumpang – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Rumberpon –

Jl. Basuki Rahmat – Jl.Rajawali – Jl. F. Kaisepo – Jl. Kurani –

Jl. F. Kalasuat – Malanu – Jl. Mamberamo – Pemukiman Misi

– Jl. Mamberamo – Jl. F kalasuat – Jl. Pendidikan –Jl. Kasturi

– Jl.Pramuka – Jl. Basuki Rahmat – Terminal Penumpang.

H Terminal penumpang – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Rumberpon –

Jl. Basuki Rahmat – Kilometer 10 – Kilo 12 – Hutan Lindung

– Kilo 12 – Kilo 10 – Jl.Basuki Rahmat – Terminal

penumpang.
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3.2 Tahapan Studi

Tahapan studi secara garis besar dikemukakan dalam diagram di bawah ini :

Gambar 3.2 Diagram Alir Tahapan Studi

Mulai

Pengumpulan Data

Data Sekunder :1. Peta Lokasi2. Rute Angkutan3. Jarak Tempuh4. Jumlah Armada5. Komponen Biaya Tak Langsung6. Komponen Biaya Langsunga. Biaya Tetapb. Biaya Tidak Tetap

Data Primer :1. Waktu Tempuh2. Jumlah Penumpang3. Biaya TranspotasiPenumpang4. Penghasilan Penumpang

Evaluasi Tarif berdasarkan BOK, ATP dan WTP
Pembahasan

Selesai

Studi Pendahuluan

Kesimpulan dan saran

Analisa BOK
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3.3 Studi Pendahuluan

Dari studi ini tujuan utama adalah untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan

oleh pengemudi ataupun pihak jasa angkutan umum penumpang dan menyediakan

data sekunder sebagai sumber utama dari kebutuhan data, dalam situasi

transportasi Kota Sorong. Khususnya angkutan umum penumpang dengan tujuan

untuk mendapatkan gambaran awal dari studi ini.

3.4 Pengumpulan Data

A. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui survei dan pengambilan

data langsung dilapangan. Data – data yang diambil secara langsung dilapangn

adalah sebagai berikut :

a.    Survei Dinamis

Survei dinamis adalah survei dilaksanakan didalam kendaraan dengan

mencatatan jumlah naik turunya penumpang yang menempuh suatu trayek.

Penyigi (surveiyor) mencatat jumlah penumpang pada saat naik atau turun, waktu

tempuh dan jarak tempuh pada setiap segmen. Dari hasil survei  data yang didapat

adalah :

1. Jumlah penumpang yang diangkut pada trayek yang disurvei selama waktu

yang ditentukan.

2. Waktu tempuh yaitu total waktu yang digunakan untuk melayani suatu trayek

dalam sekali jalan.

3. Wawancara Ability To Pay (ATP) yaitu kemampuan untuk membayar atas jasa

yang digunakan berdasrakan pendapatan ideal.

Penentukan ATP terhadap jasa angkutan yaitu alokasi pendapatan terhadap

transportasi, alokasi biaya transportasi perbulan dan total pendapatan

respondenan.

4. Wawancara Wilingnes To Pay ( WTP)

Besaran rata-rata rupiah yang bersedia dikeluarkan oleh penguna sebagai

pembayaran suatu jasa atau layanan yang dinikmatinya biasa disebut WTP.

Dalam evaluasi WTP biasa mengunakan pendekatan terhadap jasa angkutan

kota berdasarkan atas tarif angkutan kota yang diharapkan. Tarif yang
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diharapkan, prioritas pelayanan yang diharapkan dan kemauan membayar

lebih terhadap jasa yang digunakan adalah vaiabel – variabel yang digunakan

untuk menentukan WTP terhadap jasa angkutan kota.

B.    Data Sekunder

Ada beberapa data sekunder yang didapat dari instansi terkait, yaitu : Peta

lokasi, jumlah kendaraan/armada, komponen biaya langsung dan komponen biaya

tidak langsung.

Dalam pelaksanaan survey ini, adalah dengan cara melakukan pengumpulan

data komponen biaya operasional kendaraan yang didapat dari instansi terkait,

juga dilakukan dengan mewawancarai operator/sopir di terminal pada saat

menunggu jam keberagkatan, survey dilakukan untuk mendapatakan data antara

lain :

a. Jumlah Kendaraan /armada

b. Rute Angkutan

c. Peta Lokasi

d. Biaya langsung

1) Biaya Tetap (Fixed Cost)

a. Biaya Penyusutan Kendaraan

b. Biaya Bunga Modal

c. Biaya STNK/ pajak kendaraan

d. Biaya Asuransi Kendaraan

e. Biaya Izin usaha + izin perpanjangan trayek + pengawasan

2) Biaya Tidak Tetap (Running Cost)

a. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

b. Biaya Pemakaian Ban

c. Biaya Ban Cadangan

d. Biaya Oli Mesin

e. Dan lain-lain (selengkapanya di tabel)

e. Biaya Tidak Langsung

1) Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap
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f. Biaya Paguyuban

Tabel 3.2 Variabel Penelitian

3.5 Waktu Pengumpulan Data

a.   Waktu Penelitian

Survey ini dilaksanakan selama 7 hari dalam 1 minggu, hari pengamatan

yaitu : Hari Senin - Minggu pada tanggal 15 Juli 2018 – 21 Juli 2018, survey

dimulai jam 06.00 - 17.00 WIT.

g. Penyagi (surveyor)

Diperlukan beberapa tenaga penyagi (surveyor) yang bertugas untuk :

a. Mewawancara penumpang angkutan kota.

b. Mencatat naik dan turun penumpang.

c. Mencatat lamanya perjalanan.

Variabel Sub Variabel Indikator Pertanyaaan

Kenyamanan
memperoleh
keamanan

Sopir angkutan yang tidak memaksakan kehendak
kepada penumpang untuk naik angkutan tersebut.

Tarif angkutan
per trip

Tarif
Berapa tarif angkutan kota yang realistis menurut
pendapatan anda ?

Kemudahan
mendapatkan

pelayanan

Bisa naik angkutan kota dari tempat yang anda mau.

Tidak ngetem terlalu lama atau tidak ngetem sampai
penumpang penuh.

Maksud tujuan perjalnan yang sering anda tempuh
menggunkan angkutan kota

Tujuan
perjalanan

Utilitas atau
maksud

pengguna

Ability To Pay (ATP)

Berapa jumlah keluarga yang di tanggung ?

Dimensi
kualitas jasa

Willingness To Pay
(WTP)

Berapa pendapatan anda perbulan ?

Berapa persen rata-rata alokasi biaya transportasi
setiap bulan untuk biaya transportasi dari tempat
tinggal ke tempat kerja ?

Intensitas
perjalanan

Frekuensi
perjalnan

Jumlah keluarga
Jumlah

Tanggungan

Berapa frekuensi perjalanan dari tempat tinggal ke
tempat kerja ?

Berapa persen rata-rata alokasi pendapatan anda
untuk biaya transportasi setiap bulan ?

Penghasilan
pengguna

Penghasilan

Alokasi Biaya
Transportasi

Biaya untuk
transportasi

Ketepatan
waktu
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h. Peralatan

Dalam pengumpulan data diperlukan beberapa peralatan yaitu :

1. Komputer atau laptop dengan program bantu microsoft excel, Google Earth ,

dan lain-lain.

2. Formulir survey naik turun penumpang.

3. Formulir wawancara untuk penumpang angkutan.

4. Alat tulis

5. Kamera sebagai alat dokumentasi.

3.6 Analisa Biaya Operasional Kendaraan (BOK)

Dalam melakukan analisa biaya operasional kendaraan terlebih dahulu harus

mengetahui berapa pemakaian komponen biaya operasional kendaraan terdiri dari

biaya langsung dan biaya tidak langsung, setelah itu akan didapatkan hasil biaya

operasional kendaraan yang dikeluarkan oleh operator angkutan kota trayek

A,B,E dan H dalam satuan Rp/tahun atau Rp/hari atau Rp/km.

Sasaran utama dilakukan evaluasi BOK ini adalah untuk mengetahui

berapakan BOK yang sesuai dengan kondisi saat dilapangan. Agar nantinya dalam

penentuan tarif juga akan disesuaikan berdasarkan BOK yang sesuai dengan

kondisi dilapangan, dan setelah itu dilakukan evaluasi tarif.

3.7 Evaluasi Trif Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK)

Evaluasi tarif angkutan ini bertujuan untuk mengetahui apakah tarif yang

berlaku saat ini masih sesuai dengan biaya operasional kendaraan . Bila tidak

sesuai dilakukan analisa tarif dan sesuai jika sesuai maka, dilakukan evaluasi tarif

berdasarkan jumlah penumpang aktual dan evaluasi tarif berdasarkan penumpang

70%.

3.8 Tinjauan Tarif Berdasarkan Penumpang Aktual

Tinjauan tarif sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan

Darat Nomor SK./687/Aj206/DRJD/2002 adalah BOK + 10% sebagai

keuntungan perusahaan. Dilakukan tinjauan dengan menghitung selisih antara

penerima kotor atas tarif berdasarkan penumpang aktual dengan biaya operasional

kendaraan.
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3.9 Tinjauan Tarif Berdasarkan Penumpang Penumpang 70%

Tinjauan tarif berdasarkan BOK dengan mengacu pada biaya operasional

kendaraan rata-rata dan jumlah penumpang 70% dari kapasitas daya angkut.

Tinjauan ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat

Nomor SK./687/Aj206/DRJD/2002.


