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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.   Profil Bus Bagong 

Bus Bagong Trayek Malang-Blitar berada di baeah naungan Perusahaan 

Bagong Transport. Bagong Transport adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang transportasi bus antar kota dan propinsi, memulai usaha pada tahun 

1994. Seiring dengan kebutuhan transportasi di pertambangan, pada tahun 1998 

mulai memasuki usaha transportasi di dunia pertambangan. Perusahaan ini 

memiliki kantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8, Desa Ngadilangkung, 

Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. 

 

Gambar 3.1 Bus Bagong Trayek Malang – Blitar 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Kerangka 
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3.2  Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data dipungsikan sebagai bahan dasar yang nantinya akan 

diolah. Dalam pengumpulan data ada 2 (dua) macam yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer didapatkan dari survei langsung dilapangan sedangkan data 

sekunder adalah data yang didapatkan dari instansi terkait. 

3.3  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. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperlukan sebagai pendukung utama dalam 

suatu penulisan laporan, dalam hal penelitian ini data primer diperoleh melalui 

hasil wawancara dengan pengendara bus bagong trayek Malang – Blitar. Data 

yang termasuk kedalam kategori data primer adalah karakteristik kendaraan. 

Berikut data primer yang diambil sebagai berikut:  

a. Waktu tempuh ialah waktu yang diperlukan selama perjalanan, Data 

Jumlah penumpang, berupa pengambilan data naik dan turun 

penumpang umum dimana merupakan hasil pengamatan langsung 

terhadap jumlah penumpang. Survei ini dilaksanakan setiap hari selama 

1 minggu 

1. Hari senin hingga hari kamis mewakili hari kerja. 

2. Hari jum’at dan sabtu mewakili hari pendek. 

3. Hari minggu mewakili hari libur. 

Dalam satu hari dilakuka npengamatan antara jam 06.00 – 18.00 

WIB. Dengan mengambil 1 (satu) armada pada setiap tahun 

pembelian armada, Total armada yang diteliti adalah 10 

b. Armada disitu ada waktu pemberhentian bahkan penundaan dari suatu 

tempat menuju tempat lainnya dari rute yang telah ditentukan. Data 

yang didapatkan dengan cara peneliti menumpang langsung dan 

mencatat berapa lama durasi waktu yang ditempuh kendaraan angkutan 

umum yang melintasi kedua terminal tersebut. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer berupa 

pengumpulan data produksi per kendaraan, biaya operasional kendaraan, dan data 

tarif yang berlaku. Antara lain data sekunder yang diperoleh sebagai berikut: 

a. Peta Lokasi  

b. Jumlah armada 

c. Panjang rute, adalah panjang jarak trayek yang dilalui oleh 

kendaraan angkutan umum. Data ini didapatkan dengan cara peneliti 

menumpang langsung angkutan umum yang melintasi jalur trayek 

terminal Hamid Rusdi Kota Malang – terminal Patria Kota Blitar, 

ataupun mengukur langsung menggunakan speedometer dengan 

kendaraan pribadi. 

d. Biaya langsung, terdiri dari : 

1) Biaya tetap 

1. Biaya penyusutan kendaraan (Depresiasi) 

2. Biaya bungan modal 

3. Biaya gaji supir 

4. Biaya cuci kendaraan 

5. Biaya STNK/PKB Pajak Kendaraan Bermotor 

6. Biaya uji Kir 

7. Biaya askuransi kendaraan 

2) Biaya tidak tetap 

1. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) 

2. Biaya pemakaian Ban 

3. Biaya service kecil 

4. Biaya service besar 

5. Biaya pemeriksaan secara umum 

6. Biaya pergatianoli 

7. Biaya retribusi terminal 

1. Biaya tidak langsung ialah: 

1) Biaya perizinan usaha 

2) Biaya perizinan perpanjang pada trayek 
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3.4 Evaluasi Tarif Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 

Evaluasi tarif ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tarif yang berlaku 

pada saat ini masih sesuai dengan biaya operasional kendaraan (BOK). 

 

3.5 Tinjauan Tarif Berdasarkan Penumpang aktual 

Tinjauan tarif dilakukan dengan menghitung selisih antara pendapatan kantor 

dengan biaya operasional kendaraan. Tarif ditentukan oleh keputusan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.687/AJ.206/DRJD/2002 ialah BOK + 

10% sebagai keuntungan perusahaan. 

 

3.6 Tinjauan Tarif Berdasarkan Penumpang 70% 

Tinjauan tarif yang ditentukan oleh keputusan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat Nomor : .687/AJ.206/DRJD/2002 merupakan rencana yang 

menghasilkan tarif berdasarkan biaya operasional kendaraan (BOK) dengan 

melihat biaya rata-rata dan jumlah penumpang 70% dari kapasitas kendaraan. 

 

3.7 Kesimpulan dan Saran 

Setelah data diolah dan dianalisa maka didapat kesimpulan dan saran dari 

masalah yang ditinjau. 


