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BAB III 

 

                                                METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Umum 

Metodologi Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti 

memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, 

memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah dan mengantisipasi berarti 

mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Metode penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bukan bersifat eksperimen dan 

dimaksutkan untuk mengumpulkan data – data yang dibutuhkan (berupa data primer dan 

sekunder) yang berkaitan dengan penelitian, kemudian data – data tersebut akan dilanjutkan 

dengan proses analisis. Deskriptif berarti pemaparan (identifikasi) masalah – masalah yang 

ada, sedangkan analisis berarti data yang dikumpulkan mula – mula disusun, dijelaskan, dan 

dianalisis. 

 

3.2  Lokasi Dan Penelitian   

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada daerah – daerah yang dilalui trayek bus PO Sri Mulyo Agung 

dengan jurusan Madiun – Magetan. Rute yang dilewati yaitu Terminal Madiun – Kecamatan 

Klegen – Kecamatan Nambangan Lor – Kecamatan Sukolilo – Kecamatan Jiwan –

Kecamatan Kincang – Terminal Maospati – Kecamatan Sukomoro – Terminal Magetan.
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3.2.2 Waktu Penelitian 

Pelaksanaan survey dilaksanakan pada hari kerja (weekdays) dan hari libur (weekend) 

dimaksudkan untuk mendapatkan karakteristik penumpang dan perjalanan yang berbeda. 

 

3.2.3 Sumber Data 

Sebelum melakukan suatu penelitian maka terlebih dahulu harus diketahui sumber data yang 

akan diteliti. Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dimana suatu data dapat 

diperoleh. 

 

3.2.4 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara survei langsung di lapangan, adapun data 

yang diperlukan adalah : 

- Tingkat penghasilan 

- Jumlah penumpang 

- Intensitas penggunaan bus 

- Tujuan/maksut perjalanan 

- Besarnya pengeluaran untuk transportasi 

- Persepsi penumpang terhadap tarif yang berlaku 

 

3.2.5 Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan wawancara langsung pihak PO Sri Mulyo Agung. Data yang 

diambil adalah : 

 Harga Komponen BOK (Biaya Operasional Kendaraan), seperti : 

- Harga ban 

- Harga oli 

- Harga BBM (solar) 

- Harga suku cadang 

 Harga bus 

 Pengoperasian bus 

- Waktu singgah di terminal 

- Kapasitas tempat duduk 

- Siklus perjalanan 

- Jumlah bus 
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- Jam kerja karyawan (sopir, kondektur, kernet, dan mekanik) 

- Jumlah karyawan (sopir, kondektur, kernet, dan mekanik) 

- Jalur yang dilalui 

- Jumlah setoran 

 Biaya yang dikeluarkan untuk pengoperasian bus/biaya tidak langsung 

- Mencatat jumlah penumpang yang naik 

- Membagikan kisioner kepada penumpang 

- Mencatat lama perjalanan dari terminal awal sampai terminal akhir 

 Peralatan 

Peralatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 

- Alat tulis, untuk memudahkan responden mengisi kuisioner 

- Formulir survey untuk mencatat jumlah penumpang yang naik 

- Kuisioner, yang akan diisi oleh penumpang 

- Jam tangan, untuk mencatat waktu angkutan bus berangkat dari terminal awal dan         

waktu berhenti di terminal akhir.  

  

3.2.6 Rencana Survei 

Survei pendahuluan merupakan survei skala kecil tetapi sangat penting agar survei 

sesungguhnya dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Survei pendahuluan ini 

meliputi : 

- Penentuan jumlah surveiyor 

Penentuan ini sangat penting agar pelaksana survei dapat efisien dan efiktif. 

- Penentuan lokasi survei dan pengenalan lapangan 

Pengenalan lokasi survei bertujuan untuk mengenal rute yang dilalui dan untuk 

mengetahui tempat – tempat pemberhentian bus yang akan disurvei. 

- Pengecekan form survei 

Pengecekan form survey bertujuan agar pada saat survei utama surveyor tidak 

mengalami kesulitan dalam mengisi formulir survei. Kelengkapan form survei seperti 

nama surveyor, waktu pelaksanaan survei, dan plat nomor kendaraan. 

- Penentuan waktu survei 

Pelaksanaan survei dilakukan dalam dua pembagian waktu, yaitu pada hari kerja dan 

hari libur. Penentuan hari survey harus dengan pertimbangan bahwa hari yang dipilih 

dapat mewakili hari dalam seminggu. 

 



21 
 

3.2.7 Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data – data yang akan diolah pada tahap 

selanjutnya. Pada tahap ini dibedakan atas dua macam data yaitu data primer dan sekunder. 

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, sedangkan data primer diperoleh secara 

langsung dengan pengamatan di lapangan. 

 

Data yang didapat dari penelitian data primer ini menggunakan sampel acak (random 

sampling). Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuisioner langsung kepada 

penumpang bus PO Sri Mulyo Agung trayek Madiun – Magetan (pulang pergi). Waktu 

pelaksanaan survei adalah dua hari, yaitu pada hari kerja dan hari libur, kuisioner diberikan 

kepada penumpang bus PO Sri Mulyo Agung dengan pengambilan sampel acak. 

 

Pengambilan sampel adalah suatu cara untuk memperoleh keterangan mengenai populasi 

dengan mengamati hanya sebagian dari populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan 

karena sering tidak memungkinkan untuk mengamati seluruh anggota populasi tersebut. 

Sampel yang telah dipilih diharapkan dapat mewakili populasi tersebut. Alasan mengapa 

dilakukan pengambilan sampel yakni antara lain : 

- Penelitian yang dilakukan dengan metode sampel bisa lebih sesuai dengan aslinya, 

apabila kita melakukan penelitian kepada seluruh elemen yang sedemikian banyaknya 

maka akan menimbulkan kelelahan fisik dan mental peneliti yang pada akhirnya 

menimbulkan banyak kekeliruan. 

- Populasi yang banyak sehingga dalam praktiknya tidak mungkin seluruh elemen 

untuk diteliti. 

- Apabila elemen populasi adalah homogen, penelitian terhadap seluruh elemen dalam 

populasi menjadi tidak masuk akal. 

- Selain itu, juga terkendala keterbatasan waktu penelitian, waktu, biaya, dan sumber 

daya manusia. 

 

Agar hasil survei yang dilakukan terhadap sampel ialah akurat (dapat mewakili 

karakteristik populasi), maka penarikan sampelnya harus dilakukan secara seksama. 

Metode ini dikenal dengan nama metode sampling yaitu teknik pengambilan sampel. 

Menentukan ukuran sampel menurut Slovin : 

N = n

1+Ne2
 ………………………………………………………….(4-1) 

 



22 
 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

E = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pada saat pengambilan                                            

.   sampel yang masih dapat ditolerir sebesar 10%  

  

Data sekunder diperolah dari PO Sri Mulyo Agung dengan melakukan wawancara kepada 

pemilik, dan kemudian hasil wawancara tersebut dijadikan dasar untuk menentukan Biaya 

Operasional Kendaraan (BOK). 

 

3.2.8. Analisis data dan pembahasan 

Analisis data dan pembahasan dilakukan setelah memperoleh data primer dan sekunder. 

- Data dari kuisioner 

Untuk mengetahui besarnya nilai kemampuan untuk membayar dari masyarakat dan 

minat untuk membayar dari masyarakat penumpang bus PO Sri Mulyo Agung trayek 

Madiun – Magetan. 

- Data dari wawancara PO Sri Mulyo Agung 

Untuk menghitung besarnya Biaya Operasional Kendaraan (BOK) bus PO Sri Mulyo 

Agung trayek Madiun – Magetan dengan menggunakan rumus (2-1) sampai (2-18). 

 

3.2.9. Pemberian kode (coding) 

Setelah data survei terkumpul maka kegiatan selanjutnya adalah pemberian kode, tujuanya 

adalah untuk menyederhanakan format data sehingga data dapat diolah dengan mudah. 

Pemberian kode dapat berupa angka, huruf, dan symbol. 

 

3.2.10. Tabulasi silang (crosstab) 

Tabulasi silang merupakan penyajian data dalam bentuk tabulasi dari dua data yang berbeda 

untuk mencari korelasi dari dua data yang terdapat di dalam kuisioner. 

Hasil dari analisis data kemudian dibandingkan dengan tarif berdasarkan Biaya Operasional 

Kendaraan (BOK), kemampuan untuk membayar dari masyarakat, dan minat untuk 

membayar dari masyarakat. 

(Sumber: Yuniarty, Taty, 2009, UNS, Surakarta) 

 

 

 



23 
 

Tabel 3.1. Tabulasi jumlah pendapatan berdasarkan masing-masing jenis pekerjaan. 

 PNS/TNI 

POLRI 

Pegawai 

Swasta 

Pelajar/Maha

siswa 

Ibu Rumah 

Tangga 

Wiraswasta 

Pendapatan

/Bulan 

> Rp 

1.000.000 ≤ 

Rp 7.000.000 

> Rp 

10.000.000 ≤ 

Rp 15.000.000 

- (Belum 

bekerja) 

- ( Mengikuti 

suami) 

> Rp 7.000.000 < 

Rp 10.000.000 

 

Pendapatan pada masing-masing jenis pekerjaan ini berfungsi sebagai patokan terhadap 

proporsi biaya untuk bus umum/bulan. 
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3.3. Analisis tarif berdasarkan kemampuan membayar masyarakat dan minat 

membayar   masyarakat  

Karakteristik penumpang : 

Tabel 3.2. Tabel pendapatan pengguna bus pada masing-masing profesi 

       

       

       

       

       

       

       

 

Alokasi biaya/budget pada masing-masing profesi dapat mempengaruhi nilai kemampuan 

membayar masyarakat dan minat membayar masyarakat, dalam hal ini berfungsi sebagai 

patokan frekuensi perjalanan tiap bulan-nya, yang nantinya akan menghasilkan nilai 

kemampuan membayar masyarakat. Untuk tarif yang berlaku seluruh jenis pekerjaan Rp 

12.000,00 kecuali pelajar dan TNI/POLRI Rp 6.000,00. 
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3.3.1 Kemampuan membayar masyarakat 

- Hari kerja 

Tabel 3.3. perhitungan kemampuan membayar masyarakat untuk setiap jenis pekerjaan 

berdasarkan alokasi biaya bus umum pada hari kerja. 

Pekerjaan Rata-rata pendapatan 

per bulan (Rp) 

Standart ideal biaya 

untuk transportasi 

(%) 

Kemampuan 

Membayar 

Masyarakat 

 (1) (2) (1)/(2) 

PNS/TNI/POLRI    

Pegawai Swasta    

Pelajar/Mahasiswa    

Ibu Rumah Tangga    

Wiraswasta    

Lainya    

  Sumber : Hasil Perhitungan 

 

Contoh perhitungan nilai kemampuan membayar masyarakat untuk pengguna angkutan 

umum bus umum pada hari kerja : 

- Kemampuan membayar masyarakat tarif bus umum untuk jenis pekerjaan 

PNS/TNI/POLRI = Proporsi biaya untuk bus/bulan

Frekuensi penggunaan bus/bulan
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3.3.2. Minat membayar masyarakat 

Minat membayar masyarakat selain ditinjau dari perhitungan kalkulasi, juga dapat ditinjau 

dari: 

a. Fasilitas di dalam bus umum PO Sri Mulyo Agung yang tergolong nyaman dan 

bersih. 

b. Untuk trayek Madiun-Magetan, PO Sri Mulyo Agung tergolong cepat dan aman. 

c. PO Sri Mulyo Agung tidak pernah mengalami kecelakaan, sehingga tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap keamanan berkendara tinggi. 

 

Selanjutnya akan disajikan jika ditinjau dari perhitungan kalkulasi : 

 

- Hari kerja 

Tabel 3.4 tabulasi jumlah responden berdasarkan minat membayar masyarakat dan pekerjaan 

pada hari kerja.  

Tarif Rp 2000 ,00 Rp 4000 ,00 Rp 6000 ,00 Rp 8000 ,00 Rp 12000 ,00 

Jenis Pekerjaan      

 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

Contoh Perhitungan 

1. Minat membayar masyarakat rata – rata untuk katagori PNS/TNI/POLRI 

= (C X Rp 6000)+(𝐷 𝑋 𝑅𝑝 12000)

𝐺
= ⋯ 

2. Minat membayar masyarakat rata – rata untuk katagori Pegawai Swasta 

= (A X Rp 6000)+(𝐵 𝑋 𝑅𝑝 12000)+(𝐶 𝑋 𝑅𝑝 6000)+(𝐷 𝑋 𝑅𝑝 6000)+(𝐸 𝑋 𝑅𝑝 12000)+(𝐹 𝑋 𝑅𝑝 12000)

𝐺
= ⋯ 

3. Minat membayar masyarakat rata – rata untuk katagori Pelajar/Mahasiswa 

= (A X Rp 6000)+(𝐵 𝑋 𝑅𝑝 12000)+(𝐶 𝑋 𝑅𝑝 6000)+(𝐷 𝑋 𝑅𝑝 12000)+(𝐹 𝑋 𝑅𝑝 12000)

𝐺
= ⋯ 

4. Minat membayar masyarakat rata – rata untuk Ibu Rumah Tangga 

= (𝐶 𝑋 𝑅𝑝 6000)+(𝐷 𝑋 𝑅𝑝 6000)+(𝐸 𝑋 𝑅𝑝 6000)+ (𝐹 𝑋 𝑅𝑝 6000)

𝐺
= ⋯ 

5. Minat membayar masyarakat rata – rata untuk Wiraswasta 

= (A X Rp 6000)+(𝐵 𝑋 𝑅𝑝 6000)+(𝐶 𝑋 𝑅𝑝 6000)+(𝐷 𝑋 𝑅𝑝 12000)+(𝐸 𝑋 𝑅𝑝 12000)+(𝐹 𝑋 𝑅𝑝 12000)

𝐺
= ⋯ 

 

 

 



27 
 

 

- Hari libur 

Tabel 3.5 tabulasi jumlah responden berdasarkan minat membayar masyarakat dan pekerjaan 

pada hari libur. 

Tarif Rp 2000 ,00 Rp 4000 ,00 Rp 6000 ,00 Rp 8000 ,00 Rp 12000 ,00 

Jenis Pekerjaan      

 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

Contoh Perhitungan 

1. Minat membayar masyarakat rata – rata untuk katagori PNS/TNI/POLRI 

= (C X Rp 6000)+(𝐷 𝑋 𝑅𝑝 12000)

𝐺
= ⋯ 

2. Minat membayar masyarakat rata – rata untuk katagori Pegawai Swasta 

= (A X Rp 6000)+(𝐵 𝑋 𝑅𝑝 12000)+(𝐶 𝑋 𝑅𝑝 6000)+(𝐷 𝑋 𝑅𝑝 6000)+(𝐸 𝑋 𝑅𝑝 12000)+(𝐹 𝑋 𝑅𝑝 12000)

𝐺
= ⋯ 

3. Minat membayar masyarakat rata – rata untuk katagori Pelajar/Mahasiswa 

= (A X Rp 6000)+(𝐵 𝑋 𝑅𝑝 12000)+(𝐶 𝑋 𝑅𝑝 6000)+(𝐷 𝑋 𝑅𝑝 12000)+(𝐹 𝑋 𝑅𝑝 12000)

𝐺
= ⋯ 

4. Minat membayar masyarakat rata – rata untuk Ibu Rumah Tangga 

= (𝐶 𝑋 𝑅𝑝 6000)+(𝐷 𝑋 𝑅𝑝 6000)+(𝐸 𝑋 𝑅𝑝 6000)+ (𝐹 𝑋 𝑅𝑝 6000)

𝐺
= ⋯ 

5. Minat membayar masyarakat rata – rata untuk Wiraswasta 

= (A X Rp 6000)+(𝐵 𝑋 𝑅𝑝 6000)+(𝐶 𝑋 𝑅𝑝 6000)+(𝐷 𝑋 𝑅𝑝 12000)+(𝐸 𝑋 𝑅𝑝 12000)+(𝐹 𝑋 𝑅𝑝 12000)

𝐺
= ⋯ 

 

 

 


