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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1. Secara Umum 

Metode yang digunakan pada penelitian ini untuk mendeskripsikan 

dengan tujuan tertentu. cara memahami penelitian ilmiah ini didapat data 

diperoleh penelitian langsung kelapangan. Metode penelitian yang digunakan 

metode analisa data yang bersifat dengan proses analis langsung yang terjadi 

dilapangan. Sedangkan data-data yang dikumpulakan beruoa data primer dan data 

sekunder yang terikat dengan penelitian. 

Gambar 3.1. Peta Rute Trayek Terminal Bungurasih Surabaya – terminal Sumenep. 
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1.2. Tahapan Studi 

Memulai penelitian dengan cara pengumpulan data - data, data yang 

diperlukan data primer dan data sekunder, data – data tersebut didapatkan 

dari analisis perhitungan tarif berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan. 

Hasil dari perhitungan didapatkan rancangan penelitian.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 3.2 Diagram Alir Rancangan Penetitian 
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3.3. Instrumen Penelitian  

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam pengumpulan data 

diperlukan peralatan sebagai berikut: 

1. Alat tulis  

2. Kamera 

3. Formulir pengamatan 

 

3.4. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data difungsikan sebagai bahan dasar yang nantinya 

akan diolah. Dalam pengumpulan data ada 2 (dua) macam yaitu data primer 

dan juga data sekunder. Data primer diperoleh dari melakukan pengamatan 

(survey) langsung kelapangan dengan menempatkan beberapa orang peneliti 

pada lokasi jalur trayek angkutan umum yang beroperasi di terminal 

Bungurasih Kota Surabaya dan terminal Arya Wiraraja Kota Sumenep. Data 

sekunder adalah data diperoleh dari instansi yang terkait, interview 

(komunikasi langsung) yaitu mengadakan wawancara langsung dengan 

sopir –sopir angkutan umum serta Pimpinan Terminal. 

 

3.4.1. Data Primer  

Data primer adalah data dengan dikumpulkan secara langsung penelitian 

sendiri dilapangan. Data primer yang diperoleh dalam studi dapat digunakan 

menjadi sebagai asumsi dalam perhitungan dan analisis. Berikut data primer yang 

diambil sebagai berikut:    

a. Data Jumlah penumpang, berupa pengambilan data naik dan turun penumpang 

umum dimana merupakan hasil pengamatan langsung terhadap jumlah 

penumpang.  Survei ini dilaksanakan setiap hari selama 1 minggu. 

1. Hari senin hingga hari kamis mewakili hari kerja. 

2. Hari jum’at dan sabtu mewakili hari pendek. 

3. Hari minggu mewakili hari libur. 
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Dalam satu hari dilakukan pengamatan antara jam 06.00 – 17.00 WIB. 

Dengan mengambil 1 (satu) armada pada setiap tahun pembelian armada, total 

armada yang diteliti adalah 8 armada.  

b. Waktu tempuh ialah waktu yang diperlukan selama perjalanan, disitu ada 

waktu pemberhentian bahkan penundaan dari suatu tempat menuju tempat 

lainnya dari rute yang telah ditentukan. Data yang didapatkan dengan cara 

peneliti menumpang langsung dan mencatat berapa lama durasi waktu yang 

ditempuh kendaraan angkutan umum yang melintasi kedua terminal tersebut. 

 

3.4.2. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari instansi. Peneliti tidak 

mendapatkan atau mengumpulkan sendiri, tetapi didapat dari pihak yang terkait. 

Antara lain data sekunder yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Peta Lokasi  

2. Jumlah armada  

3. Panjang rute, adalah panjang jarak trayek yang dilalui oleh kendaraan angkutan 

umum. Data ini didapatkan dengan cara peneliti menumpang langsung 

angkutan umum yang melintasi jalur trayek terminal Bungurasih Kota 

Surabaya – terminal Arya Wiraraja Kabupaten Sumenep, ataupun mengukur 

langsung menggunakan speedometer dengan kendaraan pribadi. 

4. Biaya langsung, terdiri dari : 

a. Biaya tetap 

1) Biaya penyusutan kendaraan (Depresiasi) 

2) Biaya bungan modal  

3) Biaya gaji supir 

4) Biaya cuci kendaraan  

5) Biaya STNK/PKB Pajak Kendaraan Bermotor 

6) Biaya uji Kir 

7) Biaya askuransi kendaraan  
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b. Biaya tidak tetap 

1) Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) 

2) Biaya pemakaian Ban 

3) Biaya service kecil 

4) Biaya service besar 

5) Biaya pemeriksaan secara umum 

6) Biaya pergatian oli 

7) Biaya retribusi terminal 

5. Biaya tidak langsung ialah: 

1) Biaya perizinan usaha 

2) Biaya perizinan perpanjang pada trayek 

 

3.5.  Analisis Data  

3.5.1. Evaluasi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 

Sebelum mengevaluasi terleih dahulu melakukan biaya operasional 

kendaraan untuk pemakaian komponen biaya operasional kendaraan yakni, biaya 

langsung dan juga bias tidak langsung. Maka akan didapat oleh operator 

ditetapkannya biaya operasional kendaraan angkutan kota dalam satuan Rp/tahun 

atau Rp/km.  

Adapun sasaran utama dilakukan evaluasi BOK ini adalah untuk 

mengetahui berapakah BOK yang sesuai dengan kondisi saat dilakukan studi. 

Sehingga nantinya penentuan tarif juga akan disesuaikan berdasarkan BOK 

tersebut, dan selanjutnya dilakukan evaluasi tarif. 

 

3.5.2. Evaluasi Tarif Angkutan Berdasarkan Operasional Kendaraan (BOK) 

Kebijaksaan ditentukan melalui penentuan berapa beasaran tarif, cara yang 

harus ditentukan dengan cara ditempuh sebagai tujuan kebijaksanaan pada besaran 

tarif tersebut. Pada kali ini hanya rumusan – rumusan saja yang diperlukan 

ataupun secara nyata, akan tetapi yang diperlukan prosedur dan spesifikasinya 

meyakinkan bahwa kebijaksanaannya lebih ditetapkan lagi menuju arah yang 
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benar dan perkembangannnya terus selalu diperhatikan. Rumusan dan 

pelaksanaannya lebih ditingkatkan lagi tujuan dari kebijaksanaan tarif yang harus 

diperhatikan tujuan - tujuan sosial dan ekonomi dari sebagian besarannya 

masyarakat. Evaluasi tarif angkutan ini bertujuan untuk mengetahui apakah tarif 

yang berlaku pada saat ini masih sesuai dengan Biaya Operasional Kendaraan. 

Bila sesuai maka, dilakukan evaluasi tarif berdasarkan jumlah penumpang tarif 

dan evaluasi tarif berdasarkan penumpang 70%. Jika tidak sesuai maka akan 

dilakukan analisa tarif. 

3.5.3. Tinjauan Tarif Angkutan Berdasarkan Jumlah Penumpang Aktual 

Evaluasi tarif angkutan berdasarkan penumpang tarif adalah suatu proses 

peninjauan ulang yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana tarif yang berlaku 

pada saat ini susuai dengan biaya operasional kendaraan apa belum. Untuk 

mengetahui apakah tarif yang diberlakukan oleh operator sudah sesuai atau belum 

maka perlu diketahui terlebih dahulu jumlah penumpang rata-rata harian dan 

jumlah besarnya biaya operasional kendaraan. 

Tinjauan tarif ditentukan langsung oleh Direktorat Jendral Perhubungan 

Darat Nomor : SK.687/AJ.206/DRJD/2002 dimana merupakan rancangan yang 

dapat dihasilkannya tarif berdasarkan biaya operasional kendaaan BOK maka 

dilihat besaran Biaya Operasional Kendaraan dengan rata – rata jumlah 

penumpang 70% dari kapasitas kendaraan angkut.  

3.5.4. Evaluasi Tarif Berdasarkan Penumpang 70% 

Evaluasi tarif berdasarkan jumlah penumpang 70% ini berdasarkan 

Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No.SK.687/Aj206/DRJD/2002 

dengan tujuan mengontrol berappa tarif yang berlaku sekarang berpacu pada 

jumlah penumpang 70% dari kapasitas daya angkut mikrolet dan selanjutnya 

dibandingkan, maka akan didapat tarif pokok, kemudian tarif pokok dikalikan 

rata-rata maka diperoleh tarif. Dengan tarif ditambah 10% untuk keuntungan 

perusahaan didapat besar tarif baru, selanjutnya tarif baru ditambah asuransi 

penumpang dan biaya agen maka diperoleh tarif terbayar. 
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3.5.5. Analisa Tarif berdasarkan BOK 

Analisa tarif dilakukan apabila evaluasi tarif berdasarkan BOK tidak 

sesuai, maka dilakukan analisa tarif sesuai dengan BOK. Dimana analisa tarif ini 

mengacu pada evaluasi tarif berdasarkan jumlah penumpang aktual dan evaluasi 

tarif berdasarkan penumpang 70%, sehingga mendapatkan tarif yang sesuai 

dengan BOK. Dihitungnya berapa biaya operasi satuan yang diterapkan dalam 

satuan rupiah bagi angkutan penumpang - km (RP/pnp – km.) untuk semua 

angkutan penumpang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


