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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. UMUM 

  Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data 

yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas 

suatu masalah atau informasi yang diketahui dan selanjutnya menjadi 

mengerti, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, 

dan mengantisipasi adalah  megupayakan agar masalah tidak terjadi. Metode 

penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu 

penelitian yang bukan bersifat eksperimen dan di maksudkan untuk 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan di antara nya data primer dan data 

sekunder, yang berkaitan dengan penelitian kemudian data-data tersebutakan 

dilanjutkan dengan proses analisis. Deskripsi berarti pemaparan (identifikasi) 

masalah-masalah yang ada, sedangkan analisis adalah data yang dikumpulkan 

untuk pada awalnya disusun, dijelaskan dan dianalisis. 
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3.2. Wilayah Studi 

 Studi ini berada dilokasi jalur penyeberangan Pelabuhan Batulicin – 

Tanjung serdang Kotabaru. Jarak antara Pelabuhan ini  3,5 mill. 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Studi 

 

3.3. Tahapan Studi 

 Penelitian akan dimulai dengan pengumpulan data baik itu data sekunder 

maupun data primer. Data-data tersebut diperoleh dari analisis perhitungan 

tarif berdasarkan BOK dari hasil analisis tersebut dapat di tarik kesimpulan, 

kerangka pemikiran dapatdi lihat pada gambar  3.2 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 
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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 data 

sekunder. Data primer didapatkan dari survei langsung di lapangan sedangkan 

data sekunder adalah data yang didapatkan dari instansi dan pihak terkait. 

3.4.1. Data Sekunder 

Untuk mendapatkan data sekunder ialah dengan melakukan wawancara 

kepada pihak ASDP, staf dilapangan, ABK dan Pengguna kapal ferry. Sedangkan 

data lainnya diperoleh dari pemerintah daerah serta dinas terkait. 

3.4.2. Data Primer 

Untuk mendapatkan data primer dengan cara survei secara langsung di 

lapangan (Pelabuhan batulicin – Tanjung serdang Kotabaru), Pengamatan sesuai 

yang dibutuhkan, menaiki kapal dan lain sebagainya. 

3.4.3. Pengambilan Data Di Lapangan 

Pengambilan data di lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data 

primer, yaitu data jumlah penumpang, panjang rute perjalanan, serta waktu 

tempuh, berikut merupakan tahapan pengambilan data tersebut, Dalam satu hari 

dilakukan pengamatan dari jam 06.00 – 21.00 WIB.  
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3.5.    Analisa Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 

 Dari hasil analisa, nantinya akan didapatkan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan.Untuk melakukan analisa biaya 

operasional kendaraan ini harus terlebih dahulu mengetahui pemakaian 

komponen biaya operasional kendaraan (biaya langsung dan tidak 

langsung), setelah itu akan didapatkan biaya operasional kendaraan yang 

dikeluarkan oleh operator angkutan penyeberangan dalam satuan Rp/SUP. 

Adapun sasaran utama analisa BOK ini adalah untuk mengetahui 

berapa BOK yang sesuai dengan kondisi saat dilakukan studi. Sehingga 

nantinya penentuan tarif juga akan disesuaikan berdasarkan BOK tersebut, 

dan selanjutnya dilakukan analisa tarif. 

Data-data yang akan di cari dari komponen biaya operasional yaitu 

Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Menurut Keputusan Menteri 

Perhubungan No 58 tahun 2003, yaitu : 

I. Biaya Langsung yang berkaitan produk jasa yang dihasilkan, terdiri dari : 

a. Biaya Tetap (fixed cost) meliputi : 

1. Biaya penyusutan kendaraan ( Depresiasi ). 

2. Biaya Bunga Modal 

3. Biaya Asuransi Kapal 

4. Biaya awak buah Kapal 

b. Biaya tidak Tetap ( Running cost ) meliputi : 

1. Bahan Bakar Minyak ( BBM ) 

2. Biaya Pelumas 
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3. Biaya Gemuk 

4. Biaya Air Tawar 

5. Biaya repairs, Maintenance & suppliers ( RMS ) 

6. Biaya dilingkungan Pelabuhan 

7. Biaya perniagaan dan promosi 

 

II. Biaya Tidak Langsung 

a. Biaya Tetap 

- Biaya pegawai Darat Cabang ( Kantor Cabang & perwakilan ) 

b. Biaya tidak Tetap 

1. Biaya kantor cabang 

2. Biaya  pemeliharaan 

3. Biaya ATK 

4. Biaya Telepon,  

5. Biaya Pos 

6. Biaya Listrik   

7. Biaya Air Tawar 

8. Biaya perjalanan Dinas 

 

3.6.   Analisa Tarif Berdasarkan BOK 

Analisa Tarif berdasarkan BOK bertujuan untuk mengetahui 

apakah tarif yang berlaku saat ini masih sesuai dengan biaya operasional. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003, 
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Tentang MekanismePenentapan dan Formulasi Perhitungan Tarif 

Angkutan Penyeberangan,dengan tujuan untuk mengontrol tarif yang 

berlaku sekarang berdasarkan BOK rata-rata dengan faktor muat  dari 

kapasitas daya angkut dengan jumlah  penumpang dan  kendaraan. 

 Tarif Penyeberangan pada pelabuhan Batulicin – Tanjung Serdang 

Kotabaru, menurut Peraturan Gubernur Kalsel No.188.44/067/KUM/2015, 

disahkan tanggal 13 februari 2015. Tarif ditetapkan 13 golongan, tarif 

tersebut antara lain : 

 

1. Ekonomi B Dewasa    8500 

2. Ekonomi B Anak     7500 

3. Kendaraan Golongan I     12.500 

4. Kendaraan Golongan II    26.000 

5. Kendaraan Golongan III    70.000 

6. Kendaraan Golongan IV Pnp   170.000 

7. Kendaraan Golongan IV Brg   150.000 

8. Kendaraan Golongan V Pnp   300.000 

9. Kendaraan Golongan V Brg   265.000 

10. Kendaraan Golongan VI Pnp   469.000 

11. Kendaraan Golongan VI Brg   450.000 

12. Kendaraan Golongan VII              590.000 

13. Kendaraan Golongan VIII   900.000 
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3.7. Kesimpulan dan Hasil Analisa 

Pada bagian ini disusun  semua hasil yang telah didapat dan kemudian 

disimpulkan hasil-hasil dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan. 

 

  


