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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Metodologi penelitian merupakan kumpulan penjelasan tentang metode atau cara-

cara yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam tahap ini 

dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur yang 

berhubungan dengan kerangka permasalahan yang ada, tujuan penelitian, ruang 

lingkup, dan metode penelitian itu sendiri. 

 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di sepanjang jalan yang dilalui oleh 

bus Trans Bandar Lampung koridor Rajabasa – Sukaraja. Penelitian ini sendiri 

memakan waktu sebanyak 3 hari yakni; Senin dan Kamis untuk mewakili hari kerja 

serta hari Minggu untuk mewakili hari libur. Pengumpulan data ini dilakukan sejak 

pukul 06.00 – 18.00 WIB.  

 

 

B. Tahapan Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan 2 tahap survei, yakni survei pendahuluan dan survei 

lapangan. Penjelasan lebih detail terkait kedua survei tersebut dapat dilihat di 

bawah ini.  
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1. Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan merupakan survei yang dilakukan sebelum survei 

lapangan dilakukan. Survei pendahuluan merupakan kegiatan observasi untuk 

menentukan tahap survei berikutnya (survei lapangan). Adapun manfaat 

dilakukannya survei pendahuluan ini adalah: 

a. Mengetahui keadaan dan gambaran langsung lokasi yang telah ditetapkan 

sebagai tempat survei. 

b. Menentukan letak titik pengamatan. 

c. Mempersiapkan formulir dan alat penunjang untuk melakukan survei 

d. Memberikan arahan kepada tim surveyor terkait kondisi lapangan dan 

tentang cara pengambilan data. 

2. Survei Lapangan  

Survei lapangan merupakan survei yang dilakukan setelah survei pendahuluan 

dengan turun lapangan oleh tim surveyor yang telah di persiapkan. Berfungsi 

dalam mencari data primer yang dibutuhkan sesuai dengan lokasi-lokasi survei 

yang telah ditentukan. 

 

 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

 

 

Data-data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer ini diperoleh dari hasil survei selama waktu penelitian. Data 

primer ini akan menghasilkan dua data, yaitu : 
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a. Survei Frekuensi Layanan 

Survei frekuensi layanan ini dilakukan dengan mencatat identitas kendaraan 

yang diamati, yaitu nomor plat kendaraan. Hal ini dilakukan untuk: 

1) Menghitung jumlah real kendaraan yang beroperasi. 

2) Menghitung time headway dan cycle time. 

3) Menghitung kendaraan yang dibutuhkan. 

4) Menghitung jumlah trip dan jarak tempuh per kendaraan per hari. 

Prosedur survei ini adalah sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan formulir pencatatan dan peralatan yang dibutuhkan. 

2) Mempersiapkan tim survei. 

- Dibutuhkan 8 orang surveyor, 4 orang surveyor ditempatkan di terminal 

Rajabasa dan 4 orang di daerah terminal Sukaraja. Tim bekerja dalam 

4 shift. Shift pertama bekerja pada pukul 06.00 – 09.00 WIB, shift kedua 

bekerja pukul 09.00 – 12.00 WIB, shift ketiga bekerja pukul 12.00 – 

15.00 WIB, dan shift keempat bekerja pukul 15.00 – 17.00 WIB. 

- Surveyor bertugas mencatat identitas kendaraan (nomor plat 

kendaraan). 

b. Survei Jumlah Penumpang 

Dalam survei ini surveyor ditempatkan di dalam kendaraan yang akan diamati, 

hal ini bertujuan : 

1) Menghitung jumlah penumpang per trip. 

2) Menghitung jumlah penumpang per kendaraan per hari. 
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3) Menghitung jarak tempuh rata-rata per penumpang. 

4) Menghitung nilai faktor muatan (load factor). 

Sebelum mengambil data lapangan, tim survei melakukan breafing untuk 

pembagian form survei dan juga untuk menjelaskan tata cara pengisian 

formulir agar mendapatkan hasil yang akurat. Breafing tim survei dilakukan 

pada pukul 05.50 WIB. Data yang akan dicatat dalam pelaksanaan survei 

adalah : 

1) Identitas kendaraan (nomor plat) 

2) Jam berangkat dan jam tiba kendaraan di terminal awal dan akhir 

3) Jumlah penumpang naik atau turun pada setiap halte atau diantara halte 

Adapun prosedur yang ditetapkan adalah : 

1) Menyiapkan formulir pencatatan dan peralatan penunjang  

2) Mempersiapkan tim survei yang ditempatkan dalam kendaraan yang 

diamati. 

3) Pengambilan data dilakukan selama 3 hari dengan jumlah trip yang diamati 

minimal 50 trip per hari. Setiap hari membutuhkan 4 orang surveyor.  

4) Dua orang surveyor berangkat dari terminal Rajabasa dan dua orang 

selebihnya berangkat dari terminal Sukaraja.  

5) Surveyor yang telah ditunjuk menaiki kendaraan yang diamati dari 

terminal awal dan mencatat jumlah penumpang yang naik atau turun di 

setiap halte atau diantara halte.  

6) Surveyor akan bekerja dalam dua shift. Shift pertama pukul 06.00 – 12.00 

WIB dan shift kedua pukul 12.00 – 17.00 WIB. 
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c. Jarak Antar Halte Arah Rajabasa – Sukaraja 

Tabel 3. Jarak Antar Halte Arah Rajabasa – Sukaraja 

 

No Halte Jarak antar Halte (km) Titik Tengah 

T1 Terminal Rajabasa  0 Lampu Merah UNILA 

1 Unila  1,7 Lampu Merah UNILA 

2 Umitra  1,1 Jl. Untung Suropati 

3 Maruman Siger 2,67 PTPN 

4 FIF 0,99 Jl.Danau Poso 

5 RS. Adven 0,73 Ruko Rabbani 

6 (Plang) Sebelum 

Makam Pahlawan 

0,5 Masjid Babussalam  

7 (Plang) King Lama  1,33 Industri Bingkai 

8 Tanjung Karang 0,95 Toko Sabang 

9 Simpur  1,3 BRI 

10 Fajar Agung 1,15 Hotel Grand 

11 Begadang 2 1,8 Jl - 

12 Kantor Walikota 0,78 Jl. Wolter 

13 (Plang) Pertigaan 

Teluk  

1,8 Kantor Post 

14 POM Bensin Pasar 

Mambo 

1 Tikungan ke dua 

15 BCA Teluk 0,77 - 

16 Depan Toko Roda 

Baru 

0,58 - 

T2 Terminal Sukaraja 0,8 - 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh melalui instansi yang 

bersangkutan. Pengambilan data sekunder ini diambil dari perusahaan PT. 

Trans Bandar Lampung, selaku yang menaungi BRT, yang beralamat di Jalan 

Zainal Abidin Pagar Alam, Komplek Ruko Terminal Rajabasa No. 1, Rajabasa, 

Bandar Lampung. 
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D. Metode Analisis Data 

 

 

Analisis yang dilakukan dari hasil data yaitu : 

1. Menganalisis kinerja angkutan massal (bus Trans Bandar Lampung) dari 

pengolahan data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisa apakah 

parameter-parameter ini sudah sesuai dengan standar World Bank. 

2. Menganalisis jumlah kendaraan yang dibutuhkan dari pengolahan data primer. 

Apakah kendaraan sudah mencukupi dengan kebutuhan permintaan yang ada. 
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E. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

Mulai 

 

Persiapan Penelitian : 

a. Mengadakan Studi Literatur 

b. Survei Pendahuluan 

c. Menetapkan Waktu Penelitian 

 

Pengumpulan Data 

 

Data Primer : 

a. Survei Frekuensi Layanan 

Angkutan Massal 

b. Survei Jumlah Penumpang 

c. Survei Time Headway 

d. Survei Cycle Time 

 

Data Sekunder : 

1) Kapasitas Angkutan 

Kendaraan 

2) Panjang Trayek 

3) Jumlah Armada dalam satu 

koridor 

4) Survei Cycle Time 

 

Pengumpulan Data 

 

Analisis Data 

 

Perhitungan Data 

 

Selesai 

 


