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BAB III 

METODOLOGI 
 

3. 1  Langkah Kerja 

Kerangka dan prosedur pengerjaan tugas akhir diterangkan dalam 

diagram alir sebagai berikut : 
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Pengumpulan data sekunder : 
• Daftar trayek angkutan 

umum kota Kajen 
• Data terminal 
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Gambar 3. Diagram Alir Kerangka Penelitian 

 

3. 2  Uraian Langkah–Langkah Diagram Alir Kerangka Pikir Penelitian 

Berikut akan dijelaskan mengenai perincian yang terdapat dalam 

langkah–langkah dari diagram alir kerangka pikir penelitian : 

1. Persiapan  

Dalam penyusunan tugas akhir ini, persiapan yang perlu dilakukan untuk 

mencari data adalah studi pustaka dan menentukan kebutuhan data, 

pengadaan perijinan serta persyaratan administrasi. 

2. Survey pendahuluan 

Untuk lebih mendukung dan meyakinkan tentang apa yang akan 

dijadikan penyusunan tugas akhir ini maka perlu dilakukan survey 

pendahuluan yang meliputi pengamatan langsung terhadap terminal 

baru. 

Survey pendahuluan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan 

petunjuk awal mengenai hal–hal sebagai berikut : 

a. Penentuan lokasi survey 

b. Penentuan tempat yang aman dan mudah untuk pengamatan dan 

pengukuran variabel 

c. Penentuan metode survey 

d. Penentuan kebutuhan surveyor 
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Survey pendahuluan merupakan survey skala kecil dan sangat penting 

dilakukan agar mendapatkan masukan sebanyak–banyaknya, terutama 

untuk mngetahui kesulitan–kesulitan yang ada di lokasi survey. Perlu 

diingat pada tahap ini juga perlu dilakukan pengecekan terhadap 

kesiapan alat–alat yang akan dipakai dalam survey. 

3. Identifikasi masalah 

Mencermati perkembangan dan perubahan–perubahan yang terjadi saat 

ini, kemudian diadakan peninjauan dan pengamatan masalah yang 

ada.dari peninjauan dan pengamatan yang telah dilakukan, dapat 

diidentifikasi permasalahannya adalah kapasitas terminal dan letak 

terminal. 

4. Pengumpulan data 

Kebutuhan data yang diperlukan untuk analisa data adalah data primer 

dan data sekunder. Data-data yang diperlukan meliputi : 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang didapatkan dari survey langsung di 

lapangan.  

Adapun data primer yang dicari adalah sebagai berikut : 

-  Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan umum di pasar 

dan terminal 

-  Sirkulasi pergerakan angkutan umum di pasar dan terminal 

 - Kondisi lingkungan sekitar terminal dan pasar 

Peralatan survey yang digunakan : 

- formulir survey 

- alat tulis 

- jam tangan dan stopwatch 

 Pelaksanaan survey meliputi : 

- survey kedatangan dan keberangkatan kendaraan di terminal 

- survey waktu pemuatan (loading) penumpang dan penurunan 

(unloading) penumpang 
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Penjelasan cara kerja survey dilakukan agar surveyor mengerti dan 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya selama survey 

sehingga akan didapat data yang tepat dan representatif. Penjelasan cara 

kerja survey meliputi : 

- pembagian tugas kerja 

- cara pengisian formulir survey sesuai dengan tugas masing–

masing  

- latihan pengisian formulir di lapangan 

Penjelasan cara kerja survey sangat berguna bagi surveyor supaya 

mengetahui kesulitan yang akan dialaminya selama survey sehingga kita 

dapat mengantisipasi kesulitan yang akan mungkin terjadi. 

b. Data sekunder 

- Daftar jaringan trayek angkutan kota dan jumlah armada yang 

beroperasi di terminal Kajen (sumber : Dinas Perhubungan 

kabupaten Pekalongan) 

- Daftar fasilitas baik utama maupun penunjang terminal kajen 

(sumber : Dinas Perhubungan kabupaten Pekalongan)  

- Peta kota Kajen meliputi tata guna lahan, jaringan jalan, dan 

sebagainya (sumber : BAPPEDA kota Kajen) 

5. Analisa data 

Menganalisa data-data baik data primer maupun data sekunder yang 

telah direkap dengan menggunakan teori dan standar pengujian yang 

ditetapkan pada bagian studi pustaka. Analisa data ini diperlukan untuk 

mengevaluasi kelayakan terminal dari segi kapasitas, analisa terjadinya 

ketidakoptimalan fungsi terminal serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

6. Evaluasi operasi terminal  

Pada tahap ini dilakukan evaluasi kapasitas terminal baru sesuai data 

yang ada. Kapasitas yang ada harus memperhitungkan moda transportasi 

yang akan digunakan, penumpang, fasilitas yang ada serta tinjauan dari 

segi manajemen lalu lintas di lokasi terminal. 
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7. Rencana optimalisasi terminal 

Dalam tahap ini dibahas alternatif-alternatif upaya perencanaan 

optimalisasi terminal.   

8. Membuat kesimpulan dari hasil pengamatan, evaluasi dan optimalisasi 

terminal yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran yang 

diperlukan. 

 


