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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel dari penumpang Bus 

Santoso maupun MPU dengan wawancara secara langsung.  Bus Santoso dan 

MPU trayek Malang – Dampit menempuh jarak yang sama dengan rute yang sama 

pula yaitu dari arah Malang (terminal Hamid Rusdi) ke Dampit (terminal Dampit) 

dengan jarak ± 28 km dan waktu tempuh  ± 1jam. Studi dilakukan diwilayah kota 

Malang – Dampit, baik yang berada di terminal hamid rusdi maupun di terminal 

dampit melewati daerah Gadang – Bululawang – Krebet – Sudimoro – Turen – 

Rembun –Pamotan – Dampit. Peta rute dapat dilihat pada Gambar 3.1 : 

Gambar 3.1 Peta Rute Bus dan MPU 
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3.2. Diagram Alir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir 
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3.2.1 Kajian Pustaka 

 Pada studi pustaka dilakukan guna menunjang menyusun tugas akhir 

seperti mengumpulkan bahan literature berupa landasan teori, metode yang 

digunakan dalam pengolahan dan analisis data. 

Kajian pustaka dalam penelitian, baik penelitian pustaka maupun 

penelitian lapangan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Bahkan tidak 

berlebihan jika dikatakan bahwa kajian pustaka merupakan merupakan variabel 

yang menentukan dalam suatu penelitian. Karena akan menentukan cakrawala dari 

segi tujuan dan hasil penelitian. Di samping itu, berfungsi memberikan landasan 

teoritistentang mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dalam kaitannya 

dengan kerangka pengetahuan. 

Oleh karena itu, pengertian kajian pustaka umumnya dimaknai berupa 

ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) 

yang ada kaitannya tema yang akan diangkat dalam penelitian. 

Tujuan utama kajian pustaka adalah untuk mengorganisasikan penemuan-

penemuan peneliti yang pernah dilakukan. Hal ini penting karena pembaca akan 

dapat memahami mengapa masalah atau tema diangkat dalam penelitiannya. Di 

samping itu, kajian pustaka juga bermaksud untuk menunjukkan bagaimana 

masalah tersebut dapat dikaitkan dengan hasil penelitian dengan pengatahuan 

yang lebih luas. 

Secara lebih rinci tujuan kajian pustaka, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Menentukan dan membatasi permasalahan penelitian. 

2. Meletakkan penelitian pada perspektif sejarah dan asosiasoinal. 

http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-dan-perbedaan-landasan-teoretis-dan-kerangka-pikir.html
http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-dan-perbedaan-landasan-teoretis-dan-kerangka-pikir.html


40 
 

 
 

3. Menghindari replikasi yang tidak disengaja dan tidak perlu. Replikasi yang 

tidak sengaja terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti perlu 

dihindari karena hanya merupakan pemborosan. 

4. Menghubungkan penemuan dengan pengatahuan yang ada dan ususlan 

untuk penelitian lebih lanjut.  

3.2.1.1 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis yaitu 

menggambarkan suatu peristiwa, kemudian melakukan analisis masalah yang 

timbul. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara atau kuesioner 

dengan metode stated preference. 

Dalam penelitian ini, peristiwa yang akan diselidiki hubungannya adalah 

pemilihan moda angkutan umum bus di Kota Malang meliputi Bus Santoso dan 

MPU. Variabel-variabel yang akan diteliti adalah atribut-atribut internal 

pelayanan moda dan probabilitas pemilihan moda angkutan umum bus dan mpu 

yang mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda seperti 

waktu tempuh, tarif, jadwal keberangkatan, dan karakteristik penumpang. 

 Teknik stated preference adalah teknik kuesioner dengan membuat 

alternative situasi perjalanan hipotesis yang merupakan kombinasi perubahan 

atribut-atribut pelayanan angkutan umum bus dan mpu tersebut, lalu diujikan 

kepada responden dengan cara penyebaran kuesioner untuk mengetahui respon 

dari penumpang terhadap situasi perjalanan eksperimen tersebut. 

Penggunaan stated preference dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi atribut perjalanan yang dianggap berpengaruh. 

Dalam kasus ini diambil 4 atribut yang dianggap berpengaruh dalam 

pemilihan moda antara Bus Santoso dan MPU, yakni  

• Cost 
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• Time 

• Headway 

• Service 

2. Perubahan kondisi eksisting atribut perjalanan Bus dan MPU. Syarat 

utama penggunaan stated preference adalah dilakukannya perubahan-

perubahan terhadap atribut perjalanan yang telah ditetapkan agar diketahui 

penilaian pengguna Bus dan MPU terhadap atribut yang saat ini belum ada 

dikondisikan ada. Perubahan tersebut bisa diartikan bertambah atau 

berkurang, dipercepat atau diperlambat dan sebagainya, seperti berikut ini 

: 

a. Cost dikurangi atau ditambah 

b. Time diperlambat atau dipercepat 

c. Headway dikurangi atau ditambah 

d. Service dikurangi atau ditingkatkan 

Perubahan atribut ini terlihat pada lembar kedua kuesioner dengan 

beberapa variasi perubahan yang memang berbeda dari perbandingan yang 

ada saat ini. 

3. Presepsi penumpang apabila dilakukan perubahan terhadap atribut 

perjalanan yang dalam hal ini dibagi menjadi 5 kategori : 

a. Pasti pilih Bus 

b. Mungkin pilih Bus 

c. Pilihan berimbang 

d. Mungkin pilih MPU 

e. Pasti pilih MPU 

Responden memberikan ekspresi jawabannya terhadap perubahan-

perubahan atribut pada lembar kedua kuesioner dalam lima (5) pilihan 

jawaban diatas. Dengan mentraformasikan pilihan tersebut dengan system 

skor, pemberian skor 1 untuk pasti memilih Bus Santoso, 2 untuk mungkin 
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memilih Bus Santoso, 3 untuk ragu-ragu, 4 untuk mungkin memilih Mpu, 

dan 5 untuk pilihan pasti memilih Mpu. 

4. Bila survey telah dilaksanakan, maka data mentah stated preference telah 

didapatkan dan selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga terakhir 

didapatkan model pemilihan moda antara Bus Santoso dan Mpu dengan 

menggunakan data stated preference. 

Dengan menggunakan data respoden penumpang terebut kemudian 

dilakukan analisis data untuk mengetahui pengaruhnya terhadap proporsi 

pemilihan moda dan hubungan permintaan kedua moda tersebut 

3.2.2  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam proses pengumpulan data ini menggunakan data primer dan data 

sekunder. Dimana data primer didapat dari survey ke lapangan. Sedangkan data 

sekunder adalah data dimana didapat dari instansi terkait. 

3.2.2.1 Data Primer 

Data primer adalah suatu data yang didapat dari survey ke lapangan 

langsung dengan teknik wawancara langsung kepada pelaku perjalanan. Dalam 

wawancara tersebut dilakukan pembagian kuisioner dan pemilihan responden 

secara acak (random). Teknik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Teknik Wawancara 

1. Dalam survey wawancara di jalan dapat menggunakan analisa moda 

transportasi, beberapa informasi yang dibutuhkan yaitu usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, pendapatan, jenis kendaraan, tingkat isian penumpang, tujuan 

pergerakan. 
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3.2.2.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang didapat dari instansi – instansi terkait 

seperti dari terminal baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang 

tidak dapat dipisahkan dan sangat membantu dalam proses analisis data. 

Data sekunder yang dibutuhkan diantaranya : 

1. Jumlah kendaraan/armada 

2. Peta jaringan rute trayek 

3. Jam operasional 

4. Kapasitas angkutan umum 

5. Jarak tempuh 

3.2.3 Teknik Analisis Data 

Komplikasi data adalah hasil dari survey yang berupa jawaban dari 

responden. Hasil responden tersebut merupakan nilai skala numeric yang 

digunakan sebagai variabel tidak bebas dan sebagai variabel bebas adalah selisih 

nilai atribut mobil penumpang umum dan bus. Proses analisa dilakukan dengan 

cara analisa regresi linier dengan input data adalah variabel tidak bebas. Dari hasil 

estimasi parameter ini akan diperoleh bentuk model pemilihan moda 

Validasi terhadap model dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan 

terhadap model yang didapat, yaitu dengan mengukur kemampuannya dalam 

mengestimasi nilai utilitas  (nilai guna) pemilihan moda. Ukuran statistik 

digunakan untuk menentukan sifat penting yang menjadi dasar dalam memahami 

dan meramalkan perilaku. 
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3.2.4 Kesimpulan Dan Saran  

 Setelah didapatkan hasil analisa maka akan memperoleh beberapa 

kesimpulan berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam memilih moda 

transportasi antara moda bus dan mobil penumpang umum dilihat dari biaya 

perjalanan (Cost), jadwal keberangkatan (Headway), waktu perjalanan (Time) dan 

jam operasional (Service). Setelah memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian, 

maka kita dapat memberikan rekomendasi atau saran, baik yang berkaitan dengan 

penelitian lebih lanjut maupun yang berkaitan dengan pihak pengelola moda 

transportasi mengenai langkah – langkah perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


