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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Angkutan umum penumpang di Pandaan ini menghubungkan antara 

Pandaan – Prigen – Tretes. Panjang rute angkutan Pandaan – Prigen - Tretes ±12 

km dan rute arah Tretes – Prigen - Pandaan ±17 km dengan rute regular termial 

Pandaan – Prigen - Tretes. 

 

 

Gambar 3. 1 Peta lokasi penelitian 

1. Rute Arah Pandaan – Prigen – Tretes 

Terminal Pandaan – Simpang Empat Kasri – Prigen – Pasar Prigen – Tretes. 

2. Rute Tretes – Prigen – Pandaan 

Tretes – Pasar Prigen – Prigen – Simpang Empat Kasri – Simpang Empat 

Pandaan – Pasar Pandaan – Simpang Empat Pandaan – Terminal Pandaan. 
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3.2 Pembagian Zona 

Pembagian Zona digunakan untuk mempermudah dalam pengambilan data 

di lapangan yang didasarkan pada kecenderungan penumpang naik dan turun sesuai 

dengan asal tujuan. Zona tersebut dapat dibagi dalam 4 zona untuk arah Pandaan – 

Prigen – Tretes sedangkan arah Tretes – Prigen – Pandaan dibagi menjadi 7 zona 

setiap rute perjalanan, adapun zona tersebut dapat dilihat pada table 3.1. 

 

Gambar 3. 2 Jalur keberangkatan AUP trayek Pandaan – Prigen – Tretes. 

Tabel 3. 1 Pembagian Zona Keberangkatan Angkutan Umum Penumpang 

Pandaan – Prigen – Tretes. 
Zona Lokasi Pengamatan 

1 Terminal Pandaan – Simpang Empat Kasri 

2 Simpang Empat Kasri – Prigen 

3 Prigen – Pasar Prigen 

4 Pasar Prigen – Tretes  
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Gambar 3. 3 Jalur kepulangann AUP trayek Pandaan – Prigen – Tretes. 

Tabel 3. 2 Pembagian Zona Kepulangan Angkutan Umum Penumpang 

Pandaan – Prigen – Tretes. 
Zona Lokasi Pengamatan 

1 Tretes – Pasar Prigen 

2 Pasar Prigen – Prigen 

3 Prigen – Simpang Empat Kasri 

4 Simpang Empat Kasri – Simpang Empat Pandaan 

5 Simpang Empat Pandaan – Pasar Pandaan 

6 Pasar Pandaa – Simpang Empat Pandaan 

7 Simpang Empat Pandaan – Terminal Pandaan 
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3.3 Bagan Alur Penelitian 

Studi ini menggunakan alur kerja yang dapat dilihat seperti pada gambar 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 Diagram Studi. 

Mulai 
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3.4 Pengumpulan Data 

Data merupakan salah satu hal penting dalam penelitian, karena suatu 

penelitian dapat dikatakan valid jika memiliki data – data yang valid juga. Oleh 

karena itu, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam 

penelitian. Dalam penelitian, terdapat istilah data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti baik dengan 

observasi langsung, wawancara, atau sejenisnya. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari data – data tertulis seperti perundangan, text book, artikel, dan 

semacamnya. Dari perbedaan tersebut maka cara memperoleh datanya pun berbeda. 

Dalam evaluasi ini hanya menggunakan data sekunder dan data primer yaitu : 

3.4.1 Data Primer  

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh 

peneliti sebagai obyek penulisan. Adapun data primer yang didapatkan secara 

langsung di lapangan, yaitu : 

1. Data jumlah penumpang naik dan turun angkutan umum penumpang pada 

setiap zona. 

2. Waktu tempuh angkutan umum penumpang. 

3. Waktu antara kendaraan diambil pada titik pengamatan. 

4. Jumlah angkutan umum penumpang yang melewati titik pengamatan. 

3.4.2 Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data ke peneliti 

yang didapat melalui pihak / instansi terkait, seperti Dinas Terminal Pandaan. Data 

– data yang dimaksud antara lain : 

1. Rute Angkutan Umum Penumpang Pandaan – Prigen - Tretes. 

2. Jam operasional angkutan umum penumpang Pandaan – Prigen - Tretes. 

3. Panjang rute angkuan umum penumpang. 

4. Jumlah armada 

5. Peta jaringan jalan 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Survey Statis 

Survey statis merupakan survey yang dilakukan pada titik tertentu dengan 

mengamati / merekap informasi dari setiap angkutan umum penumpang Pandaan – 

Prigen – Tretes maupun arah Tretes – Prigen – Pandaan. Survey statis bertujuan 

untuk memperoleh data primer berupa banyaknya kendaraan yang melewati titik 

pengamatan.  

Survey dilakuan di Prigen yang berjarak ± 5 KM dari terminal Pandaan. 

Survey statis dilakukan selama 6 hari yaitu: Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 

Kamis, pukul 06.00 – 18.00 WIB. 

3.5.2 Survey Dinamis 

Survey dinamis merupakan survey dengan menaiki angkutan umum 

penumpang trayek Pandaan - Trawas secara langsung. Survey dinamis bertujuan 

untuk memperoleh data primer yaitu: data jumlah penumpang naik dan turun 

angkutan umum penumpang, waktu keberangkatan angkutan umum penumpang 

dari terminal keberangkatan, dan waktu angkutan umum penumpang sampai 

ditujuan. 

Survey dinamis dilakukan selama 6 hari yaitu: Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 

Rabu, Kamis, pukul 06.00 – 18.00 WIB. 

3.5.3 Wawancara 

Wawancara merupakan metode survey yang dilaukan dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan secara lisan kepada responden. Responden yang 

dimaksud adalah sopir, yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder seperti 

jam operasinal kendaraan dan jumlah rata – rata rit setiap angkutan. Wawancara 

bisa dilaksanakan setelah / sebelum survey statis dan dinamis dengan jumlah 

responden 1x sehari setiap rute / 20%  dari jumlah armada selama survey. 
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3.6 Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja dilakukan dalam kinerja angkutan umum penumpang 

mengacuan ke Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang 

Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur (2002), yang 

meliputi sebagai berikut :  

1. Trevel Time / Waktu Tempuh didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan 

untuk menempuh suatu jarak tertentu dan akan mempunyai hubungan yang 

terkait dengan kecepatan rata-rata yang digunakan untuk menempuh jarak 

tertentu. 

2. Waktu antara kendaraan (headway) adalah selang waktu antara kendaraan yang 

berada didepan dengan kendaraan yang berada dibelakangnya ketika melewati 

suatu titik tertentu. Secara garis besar, ukuran ini dapat diartikan sebagai 

frekuensi operasi dari suatu sistem angkutan. 

3. Load Factor atau factor muat didefinisian sebagai rasio total penumpang pada 

kendaraan dalam hal ini bus antar kota dalam provinsi dengan jumlah jumlah 

tempat duduk yang tersedia maupun yang berdiri. 

4. Frekuensi dihitung berdasarkan data banyaknya jumlah kendaraan yang lewat 

persatuan jam diambil dari titik pengamatan.  

3.7 Pembahasan 

Pembahasan berisi tentang penjelasan / uraian tenang hasil evaluasi 

ketersediaan dan kebutuhan angkutan umum pennumpang trayek Pandaan – Prigen 

- Tretes yang telah dilakukan. Berdasarkan evaluasi kinerja nilai – nilai seperti load 

factor, headway, frekuensi, dan kecepatan rata – rata. Dari hasil evaluasi secara 

menyeluruh digunakan sebagai bahan pertimbangan / saran untuk evaluasi 

kebutuhan dan ketersediaan angkutan umum penumpang trayek Pandaan – Prigen 

- Tretes. Apabila perlu adanya perbaikan maka langkah yang dilakukan adalah 

meninjau kembali terhadap armada yang memiliki ijin trayek. 

 


