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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Wilayah Studi  

Angkutan umum penumpang jalur Arjosari – Tidar dengan rute reguler, 

yaitu : Terminal Arjosari – Terminal Perumahan Tidar. Panjang rute dari angkot 

jalur AT ± 13 km 

 

Gambar 3.1 Peta Angkutan Umum Penumpang Trayek AT
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3.2 Rute Angkutan Umum Penumpang 

Rute yang dilewati angkutan kota jalur AT yaitu : 

(a) Dari Terminal Arjosari – Terminal Tidar : 

Terminal Arjosari – Jl. Panji Suroso – Jl. R. Intan – Jl.Jend. A Yani – Jl. S. 

Parman – Jl. Cliwung – Jl. S Priyosudarmo – Jl. R. Tumenggung Suryo – Jl. P. 

Sudirman – Jl. Pattimura – Jl. Belakang RSU – Jl. Kahuripan – Jl. Semeru – Jl. 

Arjuno – Jl. Kawi Atas – Jl. Panderman – Jl. Pandan – Jl. Wilis – Jl. Gading – 

Jl. Sangga Buana – Jl. Galunggung – Jl. Bukit Barisan – Jl. Lokon – Jl. Raya 

Tidar – Jl. Puncak Mandala – Jl. Himalaya (Terminal Perum. Tidar) 

(b) Dari Terminal Tidar – Terminal Arjosari : 

Jl. Himalaya (Terminal Perum. Tidar) – Jl. Es. Berg – Jl. Puncak Mandala – Jl. 

Raya Tidar – Jl. Lokon – Jl. Bukit Barisan – Jl. Galunggung – Jl. Sangga Bunana 

– Jl. Gading – Jl. Wilis – Jl. Pandan – Jl. Panderman – Jl. Kawi Atas – Jl. Arjuno 

– Jl. Semeru – Jl. Kahuripan – Jl. Belakang RSU – Jl. Pattimura – Jl. Thamrin 

– Jl. Cokroaminoto – Jl. Dr. Cipto – Jl. Panglima Sudirman – Jl. R. Tumenggung 

Suryo – Jl. S. Priyosudarmo – Jl. Letjen S Parman – Jl. Jend A Yani – Jl. Raden 

Intan – Terminal Arjosari. 
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3.3 Pembagian Zona 

Tabel 3.1 Pembagian Zona AUP Jalur Arjosari – Tidar. 

Zona Lokasi Pengamatan 

1 Terminal Arjosari – Jl. Jend.A Yani 

2 Jl. Jend.A Yani – Jl. Letjen S. Parman 

3 Jl. Letjen S. Parman – Jl. Ciliwung 

4 Jl. Ciliwung – Jl. Tumenggung Suryo 

5 Jl. Tumenggung Suryo – Jl. Pattimura 

6 Jl. Pattimura – Jl Arjuno 

7 Jl Arjuno – Jl. Lokon 

8 Jl. Lokon – Jl. Himalaya (Terminal Perum Tidar) 

 

Tabel 3.2 Pembagian Zona AUP Jalur Tidar – Arjosari. 

Zona Lokasi Pengamatan 

1 Jl. Himalaya (Terminal Perum Tidar) – Jl. Lokon 

2 Jl. Lokon – Jl Arjuno 

3 Jl Arjuno – Jl. Pattimura 

4 Jl. Pattimura – Jl. Tumenggung Suryo 

5 Jl. Tumenggung Suryo – Jl. Ciliwung 

6 Jl. Ciliwung – Jl. Letjen S. Parman 

7 Jl. Letjen S. Parman – Jl. Jend.A Yani 

8 Jl. Jend.A Yani – Terminal Arjosari 
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3.4 Tahapan Studi  

Studi ini menggunakan alur sistem kerja pada gambar sebagai berikut : 

   

   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alur Tahapan Studi 

 

Data Primer  : 

1. Jumlah penumpang  

2. Frekuensi kendaraan 

3. Waktu keberangkatan 

dan tiba di terminal 
 

Pengumpulan data 

Data Sekunder  : 

1. Peta Lokasi 

2. Rute Angkutan 

3. Jumlah Armada 

4. Panjang Rute 

 

Kesimpulan 

Selesai 

Mulai 

Pembahasan 

 Kinerja Angkutan 

1. Load Factor =  > 70 % (baik) 

2. Headway = < 10 menit (baik) 

3. Frekuensi = > 6 kend/jam (baik) 

4. Kecepatan tempuh = > 10 km/jam 

(baik) 

5. Waktu tempuh = < 6 Menit/km (baik) 

 Produktivitas 

 Kebutuhan Angkutan 
 



26 
 

 
 

3.5 Pengumpulan Data 

 Sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan diperlukan data-data yang 

diperoleh dari survey lapangan yang bertujuan untuk membuat gambaran secara 

sistematis yang berhubungan dengan pengambilan data (survey). Data yang 

dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.  

1. Data primer  

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung 

dilapangan dan digunakan sendiri oleh peneliti. Adapun data primer yang 

didapatkan secara langsung dari lapangan meliputi : 

a. Data frekuensi kendaraan yang melewati rute jalur AT. 

b. Data jumlah naik dan turun penumpang angkutan umum pada tiap - tiap zona. 

c. Data waktu keberangkatan dan tiba di terminal. 

2. Data Skunder  

Data skunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari pihak/instansi 

yang terkait. Adapun data data sekunder tersebut meliputi : 

a. Jumlah Armada. 

b. Rute Angkutan. 

c. Panjang Rute. 

d. Jam operasional angkutan umum dalam sehari. 

e. Jumlah Rit setiap angkutan setiap harinya. 
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3. Metode Pengumpulan Data Primer 

a. Survey Statis 

Survey statis adalah survey yang dilakukan pada titik tertentu dengan 

mengamati dan mencatat informasi dari setiap angkutan umum rute Arjosari –

Tidar. Survey statis dilakukan untuk memperoleh data jumlah kendaraan yang 

melewati titik pengamatan di Jalan Kawi. 

b. Survey Dinamis 

Survey ini dilakukan dengan cara menaiki angkutan umum rute Arjosari –

Tidar. Survey dinamis ini dilakukan untuk memperoleh jumlah data naik dan 

data turun penumpang, waktu keberangkatan angkutan dari terminal 

keberangkatan dan waktu angkutan tiba di terminal tujuan. Dalam melakukan 

survey ini dilakukan dengan cara menaiki kendaraan yang tidak antri dari rute 

asal ke rute akhir dengan petugas pencatat berada di dalamnya untuk mencatat 

data naik turun penumpang dan kecepatan tempuh.   

c. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada supir, penumpang dan pihak-pihak terkait 

untuk memperoleh informasi seperti jumlah rit setiap angkutan setiap hari, dan 

jam operasional angkutan setiap harinya. Wawancara ini dilakukan diluar 

survey statis dan dinamis. 
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3.6 Evaluasi Angkutan Umum Penumpang 

3.6.1  Kinerja Angkutan Umum Penumpang 

Jumlah sampel kendaraan yang digunakan untuk survey kinerja angkutan 

umum penumpang menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, tentang 

Panduan Pengumpulan Data Angkutan Umum Perkotaan (2001), bahwa pada 

prinsipnya jumlah sampel yang digunakan adalah 10 % dari jumlah kendaraan. 

Tetapi apabila 10 % dari jumlah kendaraan tersebut kurang dari 15 kendaraan, maka 

sampel yang harus diambil harus lebih besar dari 10 %. Pada survey untuk kinerja 

angkutan umum penumpang trayek AT ini dilakukan selama 6 hari pada tanggal 25 

– 30 Juli 2016 dan diambil sampel 30 % dari total armadanya berjumlah 53 

kendaraan yaitu 16 kendaraan yang akan dilakukan survey. Evaluasi yang 

dilakukan dalam kinerja angkutan umum penumpang mengacu pada Pedoman 

Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan 

dalam Trayek Tetap dan Teratur (2002), Yang meliputi : 

1. Faktor Muat (Load Faktor) 

Load factor atau tingkat okupansi adalah rata – rata jumlah penumpang pada 

waktu dan lokasi tertentu di sepanjang rute yang dilalui atau perbandingan 

antara penumpang yang diangkut terhadap kapasitas yang tersedia dalam 

angkutan umum pada satuan waktu tertentu, yang dinyatakan dalam persen 

(%). Load faktor diestimasikan melalui data penumpang yang naik turun 

angkutan dari awal perjalanan sampai tujuan.  
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2. Frekuensi 

Frekuensi dapat dihitung berdasarkan data jumlah kendaraan yang lewat 

pada per satu jam dari survey statis. Semakin tinggi frekuensi semakin baik 

pelayanan trayek tersebut. Dari sisi penumpang hal itu berarti akan 

mengurangi waktu tunggu. 

3. Jarak Antara (Headway) 

Headway dapat dihitung berdasarkan data jumlah kendaraan per jam yang 

melewati titik pengamatan survey statis. Headway untuk sepasang 

kendaraan lain yang beriringan secara umum akan berbeda. Hal ini 

menimbulkan satu konsep mengenai Headway rata-rata yang dapat 

didefinisikan sebagai rata-rata Headway dari suatu pelayanan angkutan 

umum penumpang. Headway akan sangat terkait dengan waktu tunggu 

penumpang untuk memperoleh pelayanan angkutan umum. Headway yang 

semakin kecil akan menyebabkan waktu tunggu yang rendah. 

4. Kecepatan Tempuh 

Kecepatan tempuh dihitung berdasarkan data waktu keberangkatan dan tiba 

diterminal diperoleh dari survey dinamis angkutan umum penumpang rute 

Arjosari – Tidar. 

3.6.2  Produktivitas dan Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang 

Evaluasi untuk produktivitas dan kebutuhan angkutan umum penumpang 

dilakukan dengan menggunakan rumus empiris berdasarkan fakta yang terjadi 

dilapangan, yang meliputi : 
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1. Jumlah penumpang rata-rata 

 Jumlah penumpang rata-rata dihitung berdasarkan data penumpang yang 

naik turun angkutan dari awal perjalanan sampai tujuan. 

2. Rit atau trip kend/hari 

 Trip kend diperoleh berdasarkan data dari frekuensi. 

3.7    Hasil Pembahasan dan Kesimpulan 

Pada pembahasan berisi hasil evaluasi yang berkaitan dengan kinerja, 

produktivitas dan kebutuhan AUP trayek AT yaitu nilai load factor rata-rata, 

frekuensi rata-rata, headway rata-rata, waktu tempuh rata-rata, kecepatan tempuh 

rata-rata, jumlah penumpang rata-rata dan trip AUP trayek AT. Apabila salah satu 

dari parameter kineja angkutan umum penumpang tersebut kurang baik maka masih 

bisa diterima dan dilanjutkan dengan perhitungan produktivitas. Uraian mengenai 

kinerja dan produktivitas tersebut dikaitkan dengan kebutuhan angkutan apakah 

jumlah armada yang ada pada saat ini melebihi kebutuhan atau justru malah 

kekurangan jumlah armada. Jika jumlah armada yang di butuhkan melebihi atau 

kurang maka jumlah armada akan disesuaikan dengan hasil dari evaluasi yang ada, 

apakah harus dikurangi atau dilakukan penambahan jumah armada.  

Sedangkan pada kesimpulan akan diperoleh hasil dari kinerja, produktivitas, 

dan jumlah kebutuhan armada yang sesuai untuk AUP trayek AT pada saat ini, yaitu 

pada tahun 2016. 


