
 

 

  

 

 

 

BAB 3 

 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Umum 

 

 

Metodologi penelitian merupakan suatu cara peneliti bekerja untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan yang selanjutnya akan digunakan untuk 

dianalisa sehingga memperoleh kesimpulan yang ingin dicapai dalam 

penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian 

ini perlu diarahkan melalui survei lapangan guna mendapatkan data primer 

serta survei kepada instansi terkait guna mendapatkan data sekunder. 

Dalam hal ini kegiatan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan 

dengan kerangka permasalahan, penentuan tujuan, dan ruang lingkup 

penelitian dengan 2 cara, yaitu : 

1. Pembagian kuesioner kepada perusahaan yang memakai jasa kereta api 

dan truk untuk mengangkut batubara. 

2. Wawancara langsung kepada perusahaan yang memakai jasa kereta api 

dan truk. 

Data lain seperti data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah mau pun 

swasta, misalnya: PT.KAI Provinsi Lampung, instansi lain nya dan angkutan 

truk pengangkut. Data yang diperoleh dapat berupa rata-rata jarak yang di 
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tempuh masing-masing angkutan, volume 1 angkutan truk dan volume 

angkutan 1 rangkaian babaranjang.  

Bentuk pertanyaan pada formulir kuesioner yang akan di survei meliputi: 

1. Pertanyaan akan difokuskan untuk mengetahui rincian biaya angkut 

masing-masing moda transportasi. 

2. Mengetahui jarak tempuh moda angkutan. 

3. Dari pertanyaan di atas, akan di lihat apakah penyaluran batubara lebih 

efisien menggunakan moda truk atau moda kereta api 

 

 

3.2. Persiapan Penelitian 

 

Persiapan penelitian adalah tahapan yang dilakukan sebelum peneliti 

melakukan penelitian langsung ke lapangan. Persiapan penelitian terdiri dari : 

 

 1. Studi Literatur 

Mengadakan studi literatur, baik pada buku-buku yang membahas tentang 

transportasi maupun pada jurnal dan penelitian tentang transportasi yang 

telah dilakukan, guna memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 2. Penetapan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Way Kanan. 

3. Melakukan Survei Pendahuluan 

Sebelum dilakukan penelitian yang sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan 

survei pendahuluan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian.  
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3.3. Pengambilan Data 

 

  1. Data primer 

Yaitu adalah data yang diambil langsung di lapangan dengan cara 

survei. 

 2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh dalam 

format yang sudah tersusun atau terstruktur, berupa publikasi-publikasi 

jurnal, skripsi maupun tesis.  Data tersebut biasanya digunakan untuk 

mengetahui keadaan masa lalu lokasi yang akan di survei, sehingga 

tinjauan dan analisis data akan diproyeksi dengan melihat keadaan 

tersebut. Studi pustaka dan data-data hasil studi sebelumnya yang 

terkait dalam penelitian ini dapat dijadikan pendukung dan penunjang 

dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. 

3.4.  Pengolahan Data 

Data survei yang didapat kemudian akan diolah untuk mendapatkan biaya 

operasional masing-masing moda yang nantinya akan dibandingkan. 

3.5. Analisa Data 

 

1. Analisa biaya angkut moda 

 Analisa ini dilakukan untuk mendapat jumlah biaya angkut pada masing-

masing moda transportasi. 

 

 



51 

 

3.6. Rencana Kerja 

Penelitian harus dilakukan secara terencana, sehingga penelitian dapat 

berjalan sesua dengan yang diharapkan. Berikut tahapan penelitian yang akan 

dilakukan. 

3.6.1. Studi Pendahuluan dan Kajian Pustaka 

Sebelum memulai suatu kegiatan diperlukan suatu penelitian berupa 

stdui pendahuluan untuk mendapatkan data yang ada pada saat ini 

(data eksisting). Kemudian dicari maksud dari penelitian serta tujuan 

akhir yang akan dicapai dari penelitian ini. Setelah itu dilakukan studi 

pustaka untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan literatur 

berupa landasan teori, metode-metode yang akan digunakan dalam 

pengelolahan data maupun dalam melakukan analisis, serta hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimana memiliki kaitan 

dan mendukung penelitian itu sendiri. 

3.6.2. Perancangan dan Pelaksanaan Survey Pendahuluan 

Dalam perancangan survei pendahuluan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan mencakup: penentuan metode survei untuk mendapatkan 

data-data yang digunakan dalam penelitian, data primer diperoleh dari 

cara sampling yaitu dengan wawancara langsung dan pengisian 

kuisioner oleh responden. 

Data-data yang dibutuhkan untuk masing-masing perusahaan antara 

lain: 
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1. Waktu Tempuh Perjalanan  

Waktu tempuh kendaraan yang di butuhkan masing-masing moda 

dari tambang batubara untuk mencapai stockpile masing-masing 

perusahaan dalam satuan jam. 

2. Jumlah Keberangkatan Perhari 

Yaitu banyaknya keberangkatan perhari masing-masing moda 

untuk pengangkutan batubara dari tambang batubara menuju 

stockpile perusahaan. 

3. Jarak 

Jarak yang ditempuh kereta api dan truk dalam penyaluran 

batubara dari tambang batubara menuju stockpile perusahaan. 

4. Volume Muatan 

Volume muatan per masing-masing kendaraan, untuk truk dan 1 

rangkaian kereta api babaranjang. 

             Kemudian dalam format kuisioner yang akan diberikan kepada 

perusahaan swasta yang menggunakan moda truk adalah: 

a) Apakah alasan utama anda menggunakan moda truk? 

b) Apakah moda truk menurut anda ialah moda angkutan yang 

paling efesien untuk angkutan batubara? 

c) Berapakah biaya yang harus anda keluarkan untuk ton/km 

nya? 

d) Berapa berat batubara yang biasa diangkut oleh 1 truk 

dalam sekali pengangkutan (ton)? 

e) Berapa jarak tempuh truk selama pengiriman batubara? 
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f) Dalam satu hari proses pengiriman batubara berapa unit 

truk yang beroperasi? 

g) Dibandingkan dengan moda kereta api yang membutuhkan 

biaya Rp. 383,- apakah moda truk menurut saudara lebih 

murah? 

3.6.3. Perancangan Dan Pelaksanaan Survei Penelitian 

Pelaksanaan survei dilakukan untuk memperoleh data primer dan data 

sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Data primer diperoleh 

dengan mengadakan survei langsung pada perusahaan batubara yang 

menggunakan moda truk dan perusahaan yang menggunakan moda 

kereta api, pengambilan data dengan melalui media kuisioner. 

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini meilputi data 

jaringan rel, kapasitas angkut truk dan kereta api, biaya perton/km 

serta jarak yang ditempuh masing-masing moda angkutan. 

 

3.7. Diagram Alir Metode Penelitian 

Agar penelitian lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target, maka 

diperlukan sebuah langkah kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

dalam pengerjaannya.  Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan dapat 

dilihat pada diagram alir dibawah ini 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 
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