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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Umum  

Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan teknik ilmiah untuk 

memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Secara umum data yang 

telah didapatkan dari hasil penelitian bisa dimanfaatkan untuk mencerna, 

meminimalkan yang berarti memecahkan serta mengantisipasi masalah. 

Memperjelas atau memahami suatu persoalan/masalah atau informasi yang tidak 

di ketahui dan seterusnya menjadi tahu, meminimalkan yang berarti memecahkan 

atau meniadakan masalah dan mengantisipasi ialah mengusahakan supaya 

masalah tidak terjadi. Teknik penelitian ini memakai teknik deskriptif analitis 

yakni penelitian yang bukan bersifat pemeriksaan (eksperimen) dan ditujukan 

untuk pengumpulan data-data yang dibutuhkan (berapa data sekunder dan berapa 

data primer) yang berkaitan dengan penelitian, selanjutnya data-data tersebut akan 

diteruskan dengan mekanisme alalisa. Deskripsi yang berarti 

gambaran/pemaparan (identifikasi) masalah-masalah yang ada, sedangkan analisa 

ialah data yang didapatkan mula-mula disusun, dianalisa kemudian dijelaskan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Peta Rute Trayek Terminal Ronggosukowati Kota Pamekasan – 

terminal Arya Wiraraja Kota Sumenep
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1.2 Tahapan Studi 

Pertama penelitian ini akan dimulai dengan mengumpulkan bahan literatur 

(teori), data-data primer dan data-data sekunder. Adapun data-data itu didapatkan 

dari hasil analisa perhitungan harga/tarif berdasarkan Biaya Operasional 

Kendaraan (BOK). Kemudia dari hasil analisa tersebut bisa diambil kesimpulan. 

Kerangka spekulasi atau pemikiran bisa dilihat pada gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram Alir Rancangan Penelitian 

Mulai  

Analisa BOK  

Kesimpulan & saran 
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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 mengumpulkan data terdapat 2 macam teknik yakni data primer 

dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan pengamatan 

langsung (survey) dengan menempatkan beberapa orang peneliti pada lokasi jalur 

trayek angkutan umum yang beroperasi di terminal Ronggosukowati Kota 

Pamekasan dan terminal Arya Wiraraja Kota Sumenep. Sedangkan untuk data 

sekunder ialah data yang diperoleh dari dinas atau instansi 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 yang diperoleh dilapangan secara langsung dan 

dipergunakan oleh peneliti. Dalam kasus ini data tersebut diperuntukkan sebagai 

asumsi pehitungan. Data primer yang diambil ialah seperti berikut : 

a. Data Total 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. 

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

angkutan umum. Data ini didapatkan dengan cara peneliti menumpang 
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langsung angkutan umum yang melintasi jalur trayek terminal 

Ronggosukowati Kota Pamekasan – terminal Arya Wiraraja Kota Sumenep, 

ataupun mengukur langsung menggunakan speedometer dengan kendaraan 

pribadi. 

c. Waktu tempuh, ialah waktu jumlah/total perjalanan yang diperlukan, 

tergolong berhenti dan tundaan, dari satu tempat (asal) ke tempat lain 

(tujuan) melewati trayek yang ditentukan. Data ini 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 merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait. Data 

sekunder ialah data yang dimanfaatkan oleh peneliti, peneliti tidak 

melakukan pengumpulan data sendiri melainkan didapatkannya dari pihak 

yang lain. Dan data sekunder yang didapat antara lain : 

1. Peta Lokasi. 

2. Panjang rute. 

3. Total jumlah armada/kendaraan. 

4. Biaya langsung, meliputi : 

a. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

1) Biaya penyusuytan kendaraan (Depresiasi). 

2) Biaya bunga modal. 

3) Biaya gaji sopir kendaraan.  

4) Biaya mencuci kendaraan. 

5) Biaya pajak kendaraan/STNK.  

6) Biaya UjiKIR 

b. Biaya tidak tetap (Running Cost) 

1) Biaya BBM (bahan bakar minyak). 

2) Biaya penggunaan ban.  

3) Biaya reparasi/pemeliharaan kendaraan : 
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 Biaya servis kecil. 

 Biaya servis besar. 

 Biaya pemeriksaan umum (general overhoul). 

4) Biaya restribusi terminal 

5. Biaya tidak langsung, tergolong : 

1) Biaya selain awak 

2) Biaya pengelolaan 

 Biaya penyusutan bangunan 

 Biaya pemeliharaan kantor 

 Biaya air dan listrik 

3) Pajak perusahaan 

3.4.3 Evaluasi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 

Untuk melaksanakan evaluasi Biaya Operasional Kendaraan ini sebaiknya 

mengetahui terlebih dahulu penggunaan komponen BOK (biaya langsung, tetap  

dan tidak tetap dan biaya tidak langsung). Kemudian akan diperoleh BOK yang 

akan dikeluarkan oleh pengusaha angkutan kota dalam satuan Rp/tahun atau 

Rp/km.  

Sedangkang target utama dilaksankannya evaluasi biaya operasional 

kendaraan ini ialah untuk memahami berapakah biaya operasional kendaraan yang 

sesuai dengan kondisi saat dilaksanakannya penelitian. Sehingga penetapan tarif 

jua akan diserasikan berdasarkan biaya operasional kendaraan tersebut, kemudian 

akan dilakukan pertimbangan/evaluasi tarif. 

3.4.4 Evaluasi Tarif Angkutan Berdasarkan Operasional Kendaraan (BOK) 

Untuk menentukan kebijakan penetapan besaran harga/tarif, salah satu 

teknik yang kebanyakan dipakai ialah dengan menentukan terlebih dahulu tujuan 

kijakan tersebut. Ini bukan hanya memerlukan rumusan-rumusan tujuanyang 

nyata dan relevan, akan tetapi memerlukan juga proses tegas atau spesifik untuk 

meyakini kalau kebijakan yang ditentukan menuju arah yang jelas dan perluasan 

atau perkemvbangannya selalu diperhatikan. Jadi pelaksanaan dan rumusan tujuan 
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dari kebijakan harga/tarif ini seharusnya mempetimbangkan tujuan-tujuan 

ekonomi dan sosial dari sebagian besar penduduk/masyarakat. Evaluasi harga/tarif 

ini dimaksudkan untuk memahami apakah harga/terif yang berlaku sekarang 

masih pantas dansesuai dengan BOK. Bila selaras maka, dilaksanakan evaluasi 

harga/tarif berdasarkan penumpang 70%, dan kalu misal tidak selaras maka akan 

dilaksanakan analisa harga/tarif. 

3.4.5 Tinjauan Tarif Angkutan Berdasarkan Jumlah Penumpang Aktual 

Evaluasi tarif angkutan berdasarkan penumpang tarif adalah suatu proses 

peninjauan ulang yang dilakukan untuk mengetahui apakah tarif yang berlaku 

sekarang telah selaras dengan BOK 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 oleh Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan 

Darat Nomor : SK.687/AJ.206/DRJD/2002 merupakan rencana menghasilkan 

tarif berdasarkan BOK dengan melihat biaya operasional kendaraan rata-rata dan 

jumlah penumpang 70% dari kapasitas daya angkut.  

3.4.6 Evaluasi Tarif Berdasarkan Penumpang 70% 

Evaluasi tarif berdasarkan jumlah penumpang 70% ini berdasarkan 

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

dengan tujuan untuk mengontrol tarif yang berlaku sekarang berdasarkan 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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3.4.7 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.Biaya operasi dihitung dalam biaya operasi satuan yang dinyatakan 

dalam rupiah per ton – km (Rp/ton – km) bagi angkutan barang dan rupiah per 

penumpang – km (Rp/pnp – km) bagi angkutan penumpang. 


