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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Identifikasi Kondisi Transportasi Kota Bandar Lampung 

 

Identifikasi kondisi transportasi Kota Bandar Lampung dilakukan 

untuk mengetahui kondisi transportasi perkotaan saat ini, terutama terkait 

dengan sistem angkutan umum. Beberapa hal yang ditelaah antara lain 

adalah kebijakan pemerintah terkait dengan pengaturan: 

 Trayek (pola taryek, ijin trayek, pengoperasian trayek) 

 Tarif (cara menentukan dan menetapkan tarif) 

 Jenis dan jumlah armada 

 Waktu operasi kendaraan 

 Jadwal kedatangan dan keberangkatan 

 

Identifikasi ini sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran utuh terkait dengan angkutan umum di Kota Bandar Lampung. 

Termasuk juga melakukan pemetaan atas isu transportasi terkait dengan 

angkutan umum misalnya masalah keluhan masyarakat akibat tarif yang 

dikenakan terlalu mahal dibandingkan dengan nilai yang seharusnya, juga 

beberapa kebijakan pemerintah yang ternyata mematikan perkembangan 

angkutan umum. 

Selanjutnya adalah melakukan telaah kebijakan yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah pemerintah memiliki rencana atau sudah 

melakukan upaya untuk membenahi angkutan umum di Kota Bandar 

Lampung. Perencanaan tersebut biasanya tertuang di dalam dokumen 

perencanaan pembangunan seperti yang tertuang di dalam dokumen: 

 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 

 Tatanan Transportasi Lokal Kota Bandar Lampung 

 Masterplan Transportasi Kota Bandar Lampung 
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 Masterplan Jaringan Transportasi Aglomerasi Bandar Lampung Dan 

Sekitarnya (Balamekapringtata) 

 RPJP Kota Bandar Lampung 

 Dan dokumen lainnya  

 

Telaah ini untuk mengetahui adakah komitmen pemerintah untuk 

mewujudkan sistem angkutan umum yang tertuang dalam dokumen resmi. 

Jika semua dokumen telah memuatnya maka tahapan berikutnya adalah 

tinggal pelaksanaannya saja. 

 

3.2. Telaah Kebijakan Angkutan Umum Di Kota-Kota Lain 

 

Telaah ini untuk mengetahui kondisi dan perkembangan angkutan 

umum yang ada di kota-kota lain di luar negeri. Tujuannya adalah untuk 

menjadi pembanding perkembangan angkutan umum yang ada di kota 

tersebut. Sementara kota di dalam negeri memang tidak dijadikan 

pembanding mengingat kondisi angkutan umum di Indonesia masih 

membutuhkan perbaikan.  

Beberapa kota yang akan dijadikan pembanding adalah: 

 Teheran 

 Kairo 

 Seoul 

 Kyoto 

 

Kota ini dipilih sebagai perwakilan transportasi perkotaan di 

negara Asia Timur dan Asia Tengah yang berdekatan dengan Indonesia. 

Selain itu, kondisi penduduk dan sosial politik dianggap berdekatan 

dengan kondisi yang ada di Indonesia.  
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3.3. Wawancara Terhadap Stakeholders 

 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan pihak terkait 

dengan angkutan umum tentang kondisi angkutan umum di Kota Bandar 

Lampung. Pandangan pihak terkait ini akan menjadi referensi dalam 

mengambil rekomendasi tentang kebijakan yang harus diambil oleh 

pemerintah.  

Kalangan stakeholders yang akan diwawancarai adalah: 

 Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung 

 Badan perencanaan pembangunan daerah Kota Bandar Lampung 

 Kepolisian resort Kota Bandar Lampung 

 Organda Kota Bandar Lampung, dan 

 Masyarakat (penumpang angkutan umum) 

 

Jumlah responden yang akan diambil sekitar 30 responden yang 

diharapkan dapat mewakiliki pandangan seluruh pihak. 

 

3.4. Analisis Kebijakan Angkutan Umum Kota Bandar Lampung 

 

Analisa angkutan umum Kota Bandar Lampung dilakukan setelah 

melakukan identifikasi atau mapping atas seluruh kondisi yang ada, mulai 

dari kondisi eksisting yang terjadi di Kota Bandar Lampung, perencanaan 

yang telah disusun, kondisi angkutan umum di kota-kota lain dan 

pemetaan pandangan pihak terkait dengan angkutan umum. 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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3.5. Bagan Alir Penelitian 

 

 

Persiapan 

 Melakukan telaah kondisi 

transportasi yang ada di Kota 

Bandar Lampung 

 Melakukan telaah beberapa 

dokumen perencanaan yang 

telah disusun pemda seperti; 

Tatralok, Masterplan 

Transportasi RTRW, RPJP, 

dan sebagainya 

Koleksi referensi seperti: 

Buku perencanaan transportasi 

perkotaan, perencanaan kota, 

kebijakan publik, tata guna 

lahan, dan buku referensi 

lainnya yang dianggap relevan 

serta studi referensi kondisi 

angkutan umum di kota lain 

(DN/LN) 

Pemahaman terkait dengan 

transportasi perkotaan, 

tantangan dan penyelesaian 

Pemahaman arah kebijakan 

pemerintah  dan masalah 

angkutan umum kota BL 

Analisa Awal 

Wawancara mendalam ke pengambil kebijakan 

seperti: dishub, bappeda, kepolisian, Organda, 

dan masyarakat umum 

Analisa  

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

Gambar 3.1. Bagan Alir Penelitian 


