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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Penelitian yang berjudul Analisis Pendapatan Taksi Citra Perdana Kendedes 

Sebelum dan Sesudah Adanya Taksi Online di Kota Malang dilakukan di Kecamatan 

Lowokwaru dan Kecamatan Klojen Kota Malang Jawa Timur. Alasan memilih dua 

lokasi tersebut dikarenakan terdapat banyak pangkalan – pangkalan Grab car atau 

taksi online maupun taksi citra perdana kendedes di lokasi tersebut. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode kuantitatif dengan jenis data primer, dimana data primer tersebut meliputi 

wawancara dan kuisioner. Metode kuantitatif merupakan proses pengambilan sampel 

data yang menggunakan instrumen seperti kuisioner maupun wawancara dan 

melibatkan orang – orang atau penduduk untuk membantu menjawab pertanyaan 

mengenai survey untuk menentukan frekuensi serta presentase tanggapan mereka. 

Dari penelitian yang dilakukan dalam lapangan oleh peneliti, dapat menghasilkan 

data yaitu : data primer, data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui 

wawancara dan juga melalui kuisioner.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi  adalah keseluruhan objek,benda,peristiwa atau individu yang akan 

dikaji untuk suatu penelitian. Menurut pengertian mengenai populasi tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa mengenal populasi merujuk pada keseluruhan  individu maupun 

objek yang memiliki sifat dan ciri yang sama.  

Sampel dapat diartikan bagian dari populasi,yang memiliki karakteristik serta 

ciri yang dimiliki oleh populasi. Dengan pernyataan tersebut sampel adalah bagian 

kecil  dari populasi yang diambil datanya secara langsung.  Sampel bukan hanya 

sekedar populasi tetapi bagian kecil yang benar benar mewakili populasi. Roscoue 

menyebutkan apabila populasi melebihi atau pas di angka 100 maka untuk 

menentukan jumlah sampel di anjurkan antara 10 % sampai 20 % dari populasi 

(Siagian,2011).  

Dalam penelitian ini menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti 

penulis menggunakan metode penarikan sampel berupa “Porposive Sampling” 

merupakan suatu teknik untuk menetukan sebuah sampel dengan berbagai 

pertimbangan tertentu yang memiliki tujuan agar data yang diperoleh lebih 

reprensentatif (Sugiyono,2010). Dengan demikian kriteria dalam penarikan sampel 

adalah Pendapatan pengemudi taksi citra perdana kendedes sebelum dan sesudah 

adanya taksi online di Kota Malang. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini Jenis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan 

jenis data primer tersebut meliputi wawancara serta kuisioner. Metode kuantitatif 

merupakan proses pengambilan sampel data yang menggunakan instrumen seperti 

kuisioner maupun wawancara dan melibatkan orang – orang atau penduduk untuk 
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membantu menjawab pertanyaan mengenai survey untuk menentukan frekuensi serta 

presentase tanggapan mereka. 

Menurut Uma Sekaran (2011) data primer memiliki pengertian adalah data 

yang memiliki acuan pada informasi yang dapat diperoleh dari tangan pertama oleh 

para peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. 

Sumber dari data primer itu sendiri adalah suatu kelompok, individu serta internet 

jika kuisioner tersebut dibagikan melalui internet.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data, maka penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan literature berupa 

data dokumentasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Data 

tersebut meliputi artikel,jurnal,laporan penelitian,kajian ilmiah 

sebelumnya dan lainnya yang sesuai dengan topik penelitian.  

2. Studi Lapang  

Proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti, yang akan di peroleh melalui penelitian secara langsung ke lokasi 

penelitian untuk mencari fakta yang berdasarkan  masalah yang akan 

diteliti.  
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Dengan demikian alat yang digunakan dalam penelitian studi lapang 

yaitu, sebagai berikut : 

1) Observasi  

Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan, yang 

didukung dengan pencatatan secara urut. Hal tersebut terdiri atas 

beberapa unsur yang muncul dalam fenomena pada suatu objek 

yang diteliti. Hasil dari proses tersebut dapat dilaporkan dengan 

laporan yang sistematis dan sesuai dengan kaidah yang 

berlaku.(Narwawi dan Martini)  

2) Wawancara 

Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan mengenai 

permasalahan yang akan dibahas serta mengadakan dialog secara 

langsung dengan narasumber yang telah di tetapkan.  

3) Kuesioner  

adalah teknik pengumpulan data informasi yang 

memungkinkan para analis untuk mempelajari sikap, keyakinan, 

perilaku, serta karakteristik beberapa orang utama di dalam 

organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau 

oleh sistem yang sudah ada. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Analisis 

Pendapatan Taksi Citra Perdana Kendedes Sebelum dan Sesudah Adanya Taksi 

Online di Kota Malang” adalah analisis inferensial adalah melakukan kajian terhadap 

dua variabel dengan tujuan mengetahui hubungan antara satu variabel dengan 

variabel lainnya yang akan di teliti (Siagian, 2011). Untuk melihat hubungan antar 

variabel tersebut, maka teknik pengujian hipotesis korelasi yang digunakan adalah uji 

t. Uji t dilakukan dengan mengambil data dua kali dan data tersebut diambil melalui 

pengemudi taksi. Data tersebut meliputi : 

1. Pendapatan pengemudi taksi citra perdana kendedes sebelum adanya taksi 

online.  

2. Pendapatan pengemudi taksi citra perdana kendedes setelah adanya taksi 

online. 

Untuk menghitung Sampel dalam menentukan kuisioner menggunakan rumus 

Slovin : 

   n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 

   n = 
100

(1+[100 𝑥 0,12])
 

n = 
100

(1+[100 𝑥 0,01])
 

n = 
100

(1+ [1])
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n = 
100

2
 

n = 50  

Keterangan : 

n  =  Jumlah sampel minimal  

N  =  Jumlah total populasi 

E  = Batas toleransi error 

Untuk menghitung pendapatan taksi citra perdana kendedes sebelum dan 

sesudah adanya taksi online menggunakan rumus: 

TR = P X Q 

Keterangan : 

P  =   Harga/Tarif per sekali menghantar penumpang  

Q  =   Berapa kali pengemudi taksi menghantar penumpang 

Dan untuk menghitung pendapatan bersih para pengemudi taksi citra perdana 

kendedes sebelum dan sesudah adanya taksi online menggunakan rumus : 

      = TR – TC 

Keterangan : 

TR  =  Penerimaan total pendapatan para pengemudi taksi  

TC  =  Biaya pengeluaran para pengemudi taksi  
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Adapun teknik pengujian hipotesis korelasi uji t dinyatakan dengan rumus 

sebagai berikut : 

  t  =
𝛴𝐷

√𝑁𝛴𝐷2− (𝛴𝐷)2

𝑛−1

 

Keterangan : 

t   =  Nilai mean kelompok sampel  

d  =  Perbedaan skor antar subjek  

D2  =  Kuadran perbedaan skor  

N  =  Jumlah sampel 

Dimana : 

Σ D =  Jumlah keseluruhan nilai x1 (perlakuan pertama) dan x2 (perlakuan 

kedua) 

Σ D2 =  Jumlah keseluruhan selisih dari kuadran perlakuan pertama dan 

perlakuan kedua 

N      =  Sampel 

(Siagian, 2011) 

 

 


