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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

A. 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. 

 

B. 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. 
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  2. Penetapan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Terminal Pasar Bawah (Ramayana) 

Kota Bandar Lampung. Denah lokasi penelitian dapat dlihat di 

Gambar 1. 
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  Gambar 1. Denah Lokasi Penelitian 
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3. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan survei untuk pengambilan data yaitu survei volume lalu 

lintas. Survei volume lalu lintas dilakukan dilakukan selama 2 hari 

yaitu, hari Senin dan Kamis. Hari-hari tersebut dipilih karena 

dianggap bahwa arus lalu lintas mengalami saat-saat puncak (peak). 

Pengamatan dilakukan pada 3 tahap yaitu 06.30 - 08.00 WIB, siang 

hari pukul 12.00 - 13.30 WIB dan sore hari pukul 16.00 – 18.00 WIB. 

4.    Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini meliputi : 

1. Formulir survei dan alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua 

 hasil penelitian. 

2. Pencatat waktu (Stop Watch) untuk mengukur periode pengamatan 

 kendaraan. 

3. Petugas pengamat, sebagai tenaga pengamat dan pencatat arus lalu 

 lintas. 

4. Jam tangan sebagai penunjuk waktu selama pelaksanaan survei. 

5. Hand Counter, untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat. 

 5. Melakukan Survei Pendahuluan 

Sebelum dilakukan penelitian yang sebenarnya, terlebih dahulu 

dilakukan survei pendahuluan untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian. Survei pedahuluan dilakukan secara 

random pada skala populasi yang kecil. 
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 Adapun tujuan dilakukannya survei pendahuluan, yaitu : 

a. Mengamati kondisi operasi di lapangan untuk menentukan 

metode survei yang harus dilakukan. 

b. Meneliti apakah jumlah sampel telah memadai jumlahnya. 

c. Meneliti tingkat kesesuaian dari metode survei yang akan 

diterapkan. 

d. Meneliti kesesuaian dan kelengkapan dari kuisioner yang akan 

digunakan. 

 6.    Pembuatan Kuisioner 

Untuk mendapatkan data primer berupa faktor-faktor penyebab emisi 

gas buang dari kendaraan bermotor, maka diperlukan panduan untuk 

melaksanakan survei yang akan diambil sebagai sampel pada 

penelitian ini. Panduan tersebut adalah dengan menggunakan 

kuisioner. Kuisioner dibuat dengan mencantumkan data-data yang 

diperlukan antara lain identitas responden dan daftar pertanyaan. 

Pertanyaan harus dibuat sependek mungkin tanpa meninggalkan 

kejelasan sasaran dari pertanyaan tersebut sehingga jawaban dari satu 

pertanyaan tidak tumppang tindih dengan jawaban dari pertanyaan 

lain. Selain itu, sebaiknya pertanyaan tidak ambigu sehingga tidak 

terjadi salah penafsiran atas pertanyaan tersebut. 
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C. Pengambilan Data 

 

 1. Data primer 

Yaitu adalah data yang diambil langsung di lapangan dengan cara 

survei, diantaranya :  

a. Survei Volume Lalu Lintas. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghitung langsung 

jumlah kendaraan yang melewati titik pengamatan dengan 

menggunakan hand counter. Survei dilakukan oleh satu surveior 

pada satu titik pengamatan. Survei ini dilakukan untuk mendapatkan 

data jumlah kendaraan yang melintas di titik pengamatan.  

b. Survei Kecepatan Kendaraan  

Pada survei kecepatan kendaraan dalam penelitian ini menggunakan 

kecepatan  perjalanan atau journey speed. Pengertian kecepatan 

perjalanan adalah kecepatan efektif kendaraan yang sedang dalam 

perjalanan antara dua tempat dan merupakan jarak antara dua 

tempat dibagi dengan lama waktu kendaraan menyelesaikan 

perjalanan antara dua tempat tersebut. Survei ini dilakukan oleh dua 

surveior. 

c. Survei Umur Kendaraan, Perawatan Kendaraan, Kapasitas Mesin 

Kendaraan, Jenis Bahan Bakar dan Jumlah Bahan Bakar.  

Untuk mendapatkan data umur kendaraan, perawatan kendaraan, 

kapasitas mesin, jenis bahan bakar maupun jumlah bahan bakar 

dilakukan dengan wawancara kepada responden. Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan sampel yang mewakili kendaraan 
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bermotor yang berada di Terminal Pasar Bawah (Ramayana) Kota 

Bandar Lampung. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan di 

Terminal Pasar Bawah (Ramayana) Kota Bandar Lampung. Survei 

ini dilakukan oleh 3 orang surveior. 

 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. 

D. Pengolahan Data 

Dari kuisioner akan diperoleh data faktor-faktor penyebab emisi gas buang 

kendaraan bermotor. Data-data tersebut kemudian akan diolah, pengolahan 

data yang dilakukan adalah dengan analisis regresi linier berganda untuk 

mendapat faktor penyebab emisi gas buang yang paling dominan dari 

kendaraan bermotor menggunakan program SPSS 16. 
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E. Analisa Data 

1.  Analisa Regresi Berganda 

Regresi linear berganda berguna untuk mencari pengaruh dua atau lebih 

variabel bebas (predictor) atau untuk mencari hubungan fungsional dua 

variabel predictor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya.  

Dalam proses pemilihan faktor emisi gas buang terdapat perbedaan 

pandangan terhadap faktor mana yang paling dominan yang berpengaruh 

terhadap emisi gas buang yang berkaitan dengan aktivitas transportasi. 

Dalam memperkirakan faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh  

digunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + ......+ bnXn 

Dimana : 

Y   = Emisi gas buang kendaraan bermotor 

X1, X2, ….., Xn = Faktor-faktor emisi gas buang 

b1, b2, ....., bn  = Koefisien dari faktor-faktor emisi gas buang 

a   = Faktor yang tidak terperhitungkan/nilai sisa  

       (intersep)  

F. 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 2. Diagram Alir Penelitian 
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