
 
 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Umum 

Metodologi penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan, yaitu mengenai tahap-tahap untuk melakukan sebuah penelitian. 

Selanjutnya data-data yang didapat akan dianalisa sehingga memperoleh 

kesimpulan yang ingin dicapai dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

diperlukan 2 macam data, yaitu data primer dan data skunder.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Bakauheni yang dilaksanakan 

pada tanggal 29 Juni 2015 dan pada arus mudik lebaran tanggal 22 Juli 

2015. 

 

C. Data 

 

Data dalam penelitian ini memiliki dua data dengan sumber yang berbeda . 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

skunder. 
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1. Data primer 

Data primer adalah data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, data 

primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pengamatan 

adalah luas area parkir. 

2. Data skunder 

Data sekunder merupakan data dari instansi terkait. Data yang 

dibutuhkan adalah data kapasitas area parkir, data jumlah kendaraan truk 

yang datang di Pelabuhan Bakauheni mulai dari tahun 2012 hingga 

2015. Data tersebut di dapat dari Pt. ASDP Indonesia Ferry cabang 

Bakauheni. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

Untuk melakukan analisis perhitungan kapasitas area parkir Pelabuhan 

Bakauheni, pengamat melalukan pengumpulan data di Pelabuhan 

Bakauheni.  Pengumpulan data berupa data sekunder diperoleh dari PT. 

ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni. Data sekunder yang diperoleh 

adalah kapasitas area parkir, data jumlah kendaraan yang datang di 

Pelabuhan Bakauheni. 

 

E. Populasi dan Sampel 

 

Populasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kendaraan yang 

melakukan parkir di Pelabuhan Bakauheni yang telah membayar tiket 

masuk ke kapal. Sampel data yang digunakan adalah kendaraan truk. 
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F. Flowchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 7. Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Persiapan Penelitian 

- Studi Literatur 

- Penetapan Lokasi Penelitian 
 

Data Sekunder 

- Data petak parkir pada parkiran 

dermaga I – VI 

- Data kapasitas parkir parkiran 

dermaga I – VI 

- Data jumlah kendaraan saat hari biasa 

(hari kerja tanpa adanya long 

weekend) dan arus puncak (idul Fitri 

pada H+4). 

- Lama kendaraan parkir 

-  

 

 Pengelompokan Data 

- Tabulasi Data dan Pembahasan  
 

Pengolahan Data 

- Perhitungankapasitas parkir pada kondisi arus 

puncak 

- Perhitungan kapasitas parkir setelah pembangunan 

dermaga 6 . 

- Memprediksi kenaikan nilai indeks parkir terhadap 

jumlah petak parkir sampai tahun 2020. 

 

Selesai 

Data Primer 

- Data luas area parkir 

Pelabuhan Bakauheni 

 

Pengumpulan Data 
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Tahapan – tahapan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian analisis 

kapasitas Pelabuhan Bakauheni setelah pembangunan dermaga. Untuk 

penelitian ini, maka diperlukan beberapa tahapan dan sistematika penelitian 

seperti pada Gambar 8 dan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Studi literatur 

Tahap ini adalah melakukan pengumpulan bahan literatur dan 

informasi berkaitandengan judul penelitian. 

2. Penetapan lokasi 

Setelah bahan literatur terkumpul maka dilakukan penentuan tempat 

atau lokasi penelitian, pada penelitian ini dilakukkan di Pelabuhan 

Bakauheni 

3. Pengumpulan data 

Dalam proses evaluasi perparkiran dermaga 1-6 Pelabuhan 

Bakauheni Lampung Selatan ini perlu dilakukan secara teliti. 

Untuk itu agar dapat melakukananalisis dengan baik, maka 

diperlukan data atau informasi, maupun teori konsep dasar danalat 

bantu yang memadai, sehingga kebutuhan data sangat mutlak 

diperlukan.Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

: 

a. Metode literatur 

Metode literatur yaitu dengan mengumpulkan, 

mengidentifikasi, mengolah datatertulis dan metode kerja yang 

digunakan sebagai bahan dalam analisis. 
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b. Metode Observasi 

Metode observasi yaitu dengan melakukan pengamatan 

langsung ke lokasi untukmengetahui kondisi ruas jalan 

sebenarnya di lapangan. 

Adapun jenis-jenis data yang digunakan adalah : 

a. Data sekunder 

Data sekunder didapat bisa dengan cara mencari melalui 

mendatangi langsung ke kantor-kantor atau instansi yang 

bersangkutan. Seperti : 

- Data petak parkir pada keadaan eksisting 

- Data kapasitas parkir pada keadaan eksisting 

- Data luas area parkir rencana pada dermaga 6 

b. Data Primer 

Akurasi data skunder yang ada kadang-kadang masih belum 

meyakinkan.Keterbatasan dari data sekunder yang ada 

memungkinkan belum dapat menggambarkan kondisi yang 

ada saat ini. Hal ini menyebabkan kebutuhan data primer 

menjadi diperlukan. Metode yang digunakan adalah dengan 

melalui survey lapangan. 

1) Data jumlah kendaraan 

Data jumlah kendaraan saat hari biasa (hari kerja tanpa 

adanya long weekend) dan arus puncak (idul Fitri H-3 

sampai H+3). Survey akan di wakili dalam satu hari 

yang dianggap hari yang paling mewakili hari puncak  
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pada hari raya Idul Fitri dan pada hari biasa juga akan 

diwakili oleh 1 hari jam kerja.  

a) Dalam melakukan survei alat-alat yang digunakan 

diantaranya adalah : 

1) Jam (stop watch), digunakan untuk mencatat 

pada waktu perekaman dan untuk pengolahan 

data 

2) Alat tulis beserta perlengkapannya 

3) Kamera foto digital, digunakan untuk 

membuat dokumentasi survey yang dilakukan. 

Sedangkan dalam survey setiap personil yang telah 

menempati pos pencatatanmelakukan pencatatan 

terhadap kendaraan yang melintas di ruas parkir 

yangdiamati.Kemudian memasukkan data ke 

dalam formulir yang sudah ada. 

b) Lokasi penelitian ini di daerah seputaran parkiran 

dermaga. Oleh karenanya lokasi pengamatan (pos 

survey) akan peneliti tentukan di tol gate duntuk 

mengetahui jumlah kendaraan dengan jenis truk 

yang masuk ke dalam pelabuhan, berikut adalah 

lokasi pengamatan yang dilakukan peneliti selama 

berada di Pelabuhan Bakauheni : 
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Gambar 8. Penempatan Titik Survey 

 

c) Waktu pengamatan 

Waktu pengamatan pada arus puncak pada tanggal 

22 Juli 2015 dari jam 00.00-24.00. 

d) Personil pelaksana 

Personil bertugas untuk melakukan kegiatan 

pengamatan pada kendaraan truk. Pengamatan 

dilakukan dengan melihat panjang antrian yang 

terjadi di area Parkir pelabuhan bakauheni dan 

pada pintu gerbang pembelian tiket parkir.  
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4. Pengumpulan data 

Setelah data survey di dapat maka dilakukan Tabulasi Data dan 

Pembahasan yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam 

melakukan perhitungan. 

5. Pengolahan data 

Untuk mendapatkan hasil dalam perhitungan kapasitas parkir 

pada kondisi eksisting pada hari bias dan arus puncak, Volume 

kendaraan yang akan menyebrang pada hari biasa dan arus 

puncak, Perhitungan kapasitas parkir setelah pembangunan 

dermaga 6, Memprediksi kapasitas parkir Pelabuhan Bakauheni 5 

tahun yang akan datang setelah pembangunan dermaga 6 maka 

harus menganalisis data dengan cara: 

a. Durasi Parkir  

Durasi parkir diperoleh dengan cara menghitung selisih waktu 

masuk  tol gate dan waktu masuk dermaga. 

b. Akumulasi Parkir 

Akumulasi parkir ditentrukan sebagai jumlah kendaraan yang 

parkir per periode waktu tertentu perkedatangan kapal. 

c. Indeks Parkir  

Indeks parkir diperoleh dari perbandingan akumulasi 

kendaraan parkir dan jumlah ruang parkir. 

d. Analisis pertumbuhan indeks parkir terhadap jumlah petak 

parkir yang tersedia. 
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e. Kebutuhan parkir 

Menurut data yang didapat akan dihitung sehingga didapat 

kebutuhan parkir yang sesuai dengan permintaan sebenarnya. 


