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                       BAB I I I 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Umum 

 Metode 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 dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

(berupa data primer dan data sekunder) yang berkaitan dengan penelitian, 

kemudian data-data tersebut akan dilanjukan dengan proses analisis. Deskripsi 

berarti pemaparan (identifikasi) masalah- masalah yang ada, sedangkan analisis 

berarti data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan dianalisis. 

 

 3.2. Lokasi Studi 

 3.2.1 Letak Geografis 

  Secara geografis kota Mojokerto mencakup wilayah seluas 872 km2 yang 

terbagi menjadi 13 kecamatan. Mojokerto secara Geografis terletak pada 

posisi antara 111o20'13” - 111o40'47” Bujur Timur dan antara 7o 18' – 35”_ 7o 

– 47” Lintang Selatan. 
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 Batas wilayah kota Tangerang adalah: 

 a) Sebelah utara:Gersik dan Lamongan 

 b) Sebelah timur: Sidaarjo.Pasuruaan 

 c) Sebelah selatan: kec. Malang 

 d) Sebelah barat: Jombang 

 

3.2.2 Topografi 

  Kota Mojokerto berada di ketinggian antara 0-200 m dpl (di atas 

permukaan  laut) peta lokasi dapat di lihat pada Gambar.1 

 

Gambar.1 Peta perjalanan 

 

3.3. Populasi Dan Sempel. 

Pelaksanaan penelitian selalu berhubungan dengan obyek penelitian yang 

akan diteliti. Dalam hal ini obyek yang akan diteliti adalah angkutan 

antarakota trayek terminal Mojokerto/Pasuruan. Adapun cara yang digunakan 



 23

dalam pengambilan data adalah dengan teknik sampling yaitu mengambil 

obyek dari keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel dari PO. Arjuna sakti 

 

3.4 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini hanya dilakukan pada angkutan antarakota trayek terminal - 

Mojokerto/Pasuruan, tempat dan obyek penelitian yang berada di kota 

Mojokerto Panjang trayek + 61 km. Penelitian dilakukan pada bulan juli 2015, 

dilaksanakan selama satu minggu penuh dari hari senin sampei minggu mulai 

jam 06.00 - 18.00. Survey dilakukan oleh 2 orang yang akan dibagi, 1 orang 

melakukan survey di terminal dan 1 orang survey dengan ikut menumpang di 

angkutan antarakota 

. 

3.5 Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam pengumpulan data survey ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Alat tulis. 

2. Jam untuk penunjuk waktu. 

3. Alat komunikasi 

4. Angket survey 
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Data Primer:  
 Jumlah penumpang 
 Waktu Tempuh 
 Biaya transportasi penumpang 
 Penghasilan Penumpang 
 Frekuensi pengguna bis 
 Presepsi terhadap pelayanan bis 
 Presepsi tarif yang sesuai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2 Diagram Tahapan Penelitiaan 

Studi Literatur 

Penyusunan Metode Penelitian 

Survei Pendahuluan: 
 Survei jam sibuk dan jam tidak sibuk 
 Survei bus yang beroprasi 
 Survei jalan yang dilalui 

Pengumpulan Data 

 
 Jarak perjalanan 
 Biaya pemeliharaan 

kantor 
 Jumlah awak bus 
 Biaya perpanjangan 

STNK 
 Biaya telfon, air & 

listrik 

Analisis dan Pembahasan: 
 Biaya Langsung 
 Biaya Tidak Langsung 
 Tarif berdasarkan BOK 
 Tarif berdasarkan ATP dan WTP 

Kesimpulan dan Saran 

 
Data Skunder:                     

 Harga bus 
 Retribusi terminal 
 Harga oil 
 Biaya servis 
 Gaji pegawai 
 Jumlah perjalanan 

bus 
 Jam kerja awak 
 Kapasitas oli 

selesai 

Mulai 
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3.6 Pengumpulan Data 

 Sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan diperlukan data-data yang 

diperoleh dari survey lapangan yang bertujuan untuk membuat gambaran secara 

sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan fenomena 

yang diteliti. Pengambilan data (survey) dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

yang terdiri dari data primer dan data sekunder. 

  

3.6.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari survai langsung di lapangan, adapun 

data yang diperlukan adalah : 

a. Tujuan/maksud perjalanan 

b. Intensitas penggunaan bus 

c. Besarnya pengeluaran untuk transportasi 

d. Tingkat penghasilan 

e. Persepsi penumpang terhadap tarif yang berlaku 

f. Jumlah penumpang 

 

3.6.2 Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan wawancara langsung pihak PO.Arjunasakti. 

Data yang diambil adalah: 

a. Harga komponen BOK (Biaya Operasional Kendaraan), seperti: 

  Harga oli 

  Harga BBM (solar) 

  Harga ban 
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  Harga suku cadang 

b. Harga bus 

c. Pengoperasian bus: 

  Jumlah bus 

  Jumlah karyawan (supir,kondektur, kenek dan mekanik) 

  Jam kerja karyawan (supir,kondektur, kenek dan mekanik) 

  Waktu singgah di terminal 

  Siklus perjalanan 

  Jalur yang dilalui 

  Kapasitas tempat duduk 

  Jumlah setoran 

d. Biaya yang dikeluarkan untuk pengoperasian bus/biaya tak langsung: 

  Gaji karyawan (supir,kondektur, kenek dan mekanik) 

  Biaya perpanjangan STNK dan KIR kendaraan 

  Biaya lain-lain (telepon, listrik, air) 

 

3.7 Metode Pengambilan Data  

1. Survey komponen biaya operasional kendaraan. 

 Survey ini dilakukan dengan mewawancarai operator di terminal pada saat 

 menunggu jam keberangkatan. Survey ini mendapatkan data antara lain : 

a. Jumlah rit rata-rata per hari 

b. Pengeluaran bahan bakar per hari 

c. Pengeluaran untuk minyak pelumas 

d. Biaya reparasi dan suku cadang 
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e. Besar setoran perhari 

f. Hari operasi 

g. Harga kendaraan 

2. Survey di terminal  

 Survey ini dilakukan dengan berada di terminal mulai jam 06.00 - 18.00 

 untuk mendapatkan data antara lain: 

a. Data arus kendaraan  

b. Data armada yang beroperasi 

c. Data waktu pelayanan 

3. Survey dengan menumpang ankutan 

 Data diperoleh dengan cara survey ikut menumpang pada angkutan yang 

 diteliti. Data yang dapat diambil : 

a. Data waktu tempuh 

b. Data naik turun penumpang 

 

3.7.1 Data Primer 

Data yang di dapat dari penelitian ini menggunakan sampel acak (random 

sampling). Data primer diperoleh dengan penyebaran kuisioner langsung kepada 

penumpang Bus PO. Arjuna sakti trayek Mojokerto-Pasuruan (pulang-pergi). 

Waktu pelaksanaan survey dilakukan 2 hari ,pada hari kerja dan hari libur, 

kuisioner disebarkan pada penumpang bus PO. Arjuna sakti dengan pengambilan 

sampel acak. Pengambilan sampel merupakan upaya untuk memperoleh 

keterangan mengenai populasi dengan mengamati hanya sebagiana dari populasi 

tersebut. Pengambilan sampel dilakukankarena sering tidak dimungkinkan untuk 
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mengamati seluruh anggota populasi tersebut. Sampel yang telah dipilih 

diharapkan dapat mewakili populasi tersebut. Alasan dilakukan pengambilan 

sampel antara lain: 

 Populasi yang banyak sehingga dalam praktiknya tidak mungkin seluruh 

elemen diteliti. 

 Keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia. 

 Penelitian yang dilakukan terhadap sampel bisa lebih reliabel daripada 

populasinya, bila kita meneliti seluruh elemen yang sedemikian banyaknya 

maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental peneliti sehingga 

banyak terjadi kekeliruan. 

 Jika elemen populasi homogen, penelitian terhadap seluruh elemen dalam 

populasi menjadi tidak masuk akal. 

3.7.2 Data Skunder 

Data sekunder diperoleh dari PO. Arjuna sakti dengan melakukan wawancara 

kepada pemilik , dan menjadi dasar untuk menentukan (BOK). 

3.8 Analisa Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 

 Evaluasi tarif angkutan ini bertujuan untuk mengetahui apakah tarif  

   yang berlaku saat ini masih sesuai dengan biaya operasional kendaraan. 

3.8.1 Tinjauan tarif berdasarkan penumpang aktual 

c. Tinjauan ini dilakukan dengan menghitung selisih antara penermaan 

kotor atas tarif berdasarkan penumpang aktual dengan biaya operasional 

kendaraan.Tarif sesuai dengan menurut Keputusan Direktorat Jenderal 

Perhubunan Darat  Nomor SK.687/Aj206/DRJD/2002 adalah BOK + 10% 

sebagai keuntungan  perusahaan. 
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3.8.2 Tinjauan tarif berdasarkan penumpang 70% 

Tinjauan tarif sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal 

Perhubunan Darat Nomor SK.687/Aj206/DRJD/2002 yang merupakan rencana 

untuk menghasilkan tarif berdasarkan BOK dengan mengacu pada biaya 

operasional  kendaraan rata-rata dan jumlah penumpang 70% dari kapasitas daya 

angkutan 


