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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Wilayah Studi 

 Bus Ekonomi AKDP trayek Malang – Surabaya yang dimiliki oleh PO. 

Restu berada dalam salah satu propinsi yaitu Jawa Timur. Jarak yang 

ditempuhnya dari Malang ke Surabaya lewat Porong ini sejauh 85 km. Studi 

dilakukan diwilayah kota Malang– Surabaya, baik yang berada di terminal 

Arjosari Malang maupun di terminal Bungurasih Surabaya serta melewati daerah 

Singosari – Lawang – Purwodadi – Purwosari – Sukorejo – Pandaan - Japanan 

dan Porong, 

Gambar 3.1 Peta Rute Angkutan Bus Ekonomi Rute Malang-Surabaya      
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Tidak 

Ya 

3.2  Tahapan Studi 

Langkah-langkah tahapan studi dijelaskan sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

        

 

  

Gambar 3.2. Diagram Alir Tahapan Studi 
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3.3. Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder 

 

3.3.1 Data Primer 

Yaitu data yang diambil atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan. 

Adapun data-data yang didapat dari hasil survei antara lain : 

1. Data Angkutan Umum 

Dalam melakukan evaluasi kinerja angkutan umum penumpang 

rute Malang – Surabaya digunakan beberapa parameter dari kinerja 

angkutan umum penumpang yang terdiri dari headway, frekuensi, load 

factor, jumlah penumpang dan waktu perjalanan. Data angkutan yang 

diambil dibagi menjadi dua yaitu data yang diambil dari Malang ke 

Surabaya dan dari Surabaya ke Malang. Dari hasil survey tersebut data 

yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

a. Arus Kendaraan 

Adalah jumlah kendaraan yang melewati titik lokasi 

pengamatan.Pengambilan data angkutan umum penumpang bersamaan 

dengan survei lalu lintas. 

b. Waktu Tempuh 

Adalah lama perjalanan angkutan umum penumpang dari terminal 

Malang ke terminal Surabaya.Data waktu tempuh merupakan waktu 

tempuh rata-rata masing-masing armada angkutan umum penumpang yang 
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di tinjau dari dua arah yaitu dari Malang ke Surabaya dan dari Surabaya ke 

Malang. 

1. Data Penumpang Angkutan 

Jumlah penumpang selama perjalanan dari terminal Malang sampai 

terminal Surabaya. Pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima zona daerah 

dengan rincian sebagai berikut: 

3.1.Tabel Pembagian Zona Penelitian 

Pembagian Zona Cakupan Daerah 

Zona I Arjosari – Karangploso – Singosari - Lawang 

Zona II Lawang – Purwosari – Sampurna – Taman dayu 

Zona III Pandaan – Appolo - Krian 

Zona IV Porong 

Zona V Bungurasih 

       Sumber: Hasil analisa 

Dari sini dapat diketahui seberapa besar penumpang yang naik turun. Dari survey 

data penumpang angkutan akan diperoleh data sebagai berikut:  

a. Jumlah Penumpang 

Jumlah penumpang selama perjalanan dalam satu angkutan 

penumpang yang naik dari zona awal yaitu terminal Arjosari Malang 

hingga zona akhir yaitu terminal Purabaya Surabaya. Data jumlah 

penumpang dapat diketahui dengan hasil survey dinamis, yaitu dengan 

menaiki dan mencatat jumlah penumpang selama perjalanan 

berlangsung. Dari sini dapat diketahui jumlah penumpang yang naik – 

turun, jumlah penumpang keseluruhan dan load factor. 
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b. Asal – Tujuan 

Asal – tujuan digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata 

penumpang angkutan umum mengakhiri perjalananannya dari terminal 

awal sampai ke terminal tujuan.Dalam hal ini dari terminal Malang sampai 

ke terminal Surabaya. 

 

3.3.2. Data Sekunder 

Yaitu data penunjang yang dapat diperoleh dari instansi yang terkait dalam 

studi penelitian ini yaitu PO. Restu. Data yang didapat diantaranya : 

a. Peta rute perjalanan bus ekonomi Malang – Surabaya.   

b. Data jumlah armada bus ekonomi yang beroperasi saat ini. 

c. Jadwal keberangkatan dan tiba dari bus ekonomi. 

d. Jarak tempuh dari Terminal Malang ke Terminal Surabaya. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian tugas akhir ini penulis tidak menggunakan metode 

sampel dikarena jumlah keseluruhan armada yang hanya berjumlah 46 bus, maka 

penelitian akan mensurvey dari total keseluruhan bus itu yaitu 46 bus. 

3.5. Metode Survey 

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan penulis yaitu : 

1. Survey Statis 

Survey statis adalah survey yang dilakukan diluar kendaraan dengan 

mengamati/mencatat.menghitung jumlah obyek penelitian yang lewat pada lokasi 
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pengamatan serta dipintu masuk dan keluar terminal. Sedangkan peralatan survey 

yang digunakan meliputi : 

a. Blangko survey. 

b. Stop watch. 

c. Alat tulis. 

2. Survey Dinamis 

Survey dinamis adalah survey yang dilaksanakan di dalam kendaraan 

dengan metode pencatatan jumlah penumpang yang naik dan turun yang 

menempuh suatu trayek dan atau waktu perjalanan pada tiap segmen. Dari survey 

dinamis akan diperoleh jumlah penumpang, load factor, asal -  tujuan perjalanan 

penumpang, waktu perjalanan dan kecepatan perjalanan. 

3.5.1 Waktu Pelaksanaan Survey 

a. Survey dinamis. 

Survey dilakukan selama satu minggu dimulai dari pukul 06:00 dan 

berakhir pukul 18:00 karena pada jam tersebut diasumsikan kegiatan penduduk 

masih berlangsung. Untuk lebih jelasnya waktu dan arah survey dinamis 

ditabelkan pada table (3.1.) berikut : 

3.2. Tabel Arah danWaktu Survei Dinamis 

No 

Arah Perjalanan 

Survey Waktu Survey 

Interval Survey 

(jam) 

1 Malang - Surabaya 06:00:00 - 08:00:00 2 

2 Surabaya - Malang 08:00:00 - 10:00:00 2 
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3 Malang - Surabaya 10:00:00 - 12:00:00 2 

4 Surabaya - Malang 12:00:00 - 14:00:00 2 

5 Malang - Surabaya 14:00:00 - 16:00:00 2 

6 Surabaya - Malang 16:00:00 - 18:00:00 2 

Sumber : Hasil Analisa 

b. Survey statis

Survey dilakukan selama satu minggu pada titik pengamatan dari pukul

06.00 sampai pukul 18.00. Survey dilakukan dua arah yaitu arah Malang -

Surabaya dan arah Surabaya - Malang.

3.6. Evaluasi Kinerja Angkutan Umum 

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kinerja bus ekonomi rute Malang 

– Surabaya, yaitu meliputi :

a. Headway, data yang diperlukan adalah data arus kendaraan angkutan

umum yang melintasi titik pengamatan. Headway dinilai baik apabila

memenuhi indikator standar pelayanan Dinas Perhubungan, yaitu < 10

menit.

b. Frekuensi, data yang digunakan adalah data arus kendaraan dan hasil

perhitungan dari headway. Frekuensi baik jika nilainya > 6.

c. Waktu tempuh, menggunakan data survey dinamis.

d. Load faktor, data yang digunakan adalah data penumpang naik turun, load

faktor penumpang dikatakan baik jika < 0,7.

e. Kecepatan perjalanan. Menggunakan data survey dinamis, kecepatan

perjalanan dikatakan baik jika >10 km/jam
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3.7. Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini merupakan tahap akhir dimana hasil pengelohan data dapat 

dilakukan analisis akhir sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran yang 

dipergunakan untuk proses penelitian selanjutnya mengenai evaluasi kinerja bus 

kepada pengelola yaitu PO. Restu sekaligus merupakan jawaban terhadap 

permasalah yang diangkat dalam tugas akhir ini, yaitu ; a) Bagaimana kinerja bus 

ekonomi PO. Restu rute Malang – Surabaya melewati daerah Singosari, Lawang, 

Purwodadi, Purwosari, Sukorejo, Pandaan, Japanan, Porong pada kondisi saat ini 

?., b) Termasuk dalam kriteria apakah penyelenggaraan bus ekonomi PO. Restu 

rute Malang – Surabaya berdasarkan standar pelayanan kinerja angkutan umum ?. 

 

 

 

 

 

 

 


