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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya. Tidak hanya 

kebutuhan pokok berupa pangan, sandang dan papan, manusia juga membutuhkan pemenuhan 

kebutuhan di bidang lain seperti pendidikan untuk sekolah, sosial untuk mengikuti kegiatan 

kelompok, kebudayaan seperti kegiatan adat, beribadah dan lain sebagainya. Dalam upaya 

memenuhi kebutuhannya, manusia harus melakukan per jalanan dari tempat tinggalnya menuju 

tempat yang dituju seperti sekolah, pasar, tempat bekerja, fasilitas kesehatan dan lain-lain. Ketika 

jarak antara tempat tinggalnya terpaut cukup jauh atau lebih dari 1-2 km dari tempat-tempat 

pemenuhan kebutuhannya, manusia membutuhkan sarana transportasi untuk mengantarkannya ke 

lokasi tersebut (Tamin, 2000). 

Transportasi berfungsi untuk memindahkan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat 

lain menggunakan berbagai macam kendaraan melalui berbagai sistem insfrastruktur (Eksergian, 

1956). Keberadaan transportasi sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat 

menghubungkan manusia dengan lokasi-lokasi pemenuhan kebutuhannya. Berbagai aktivitas yang 

harus dipenuhi tersebut merupakan aktivitas yang memberikan kesempatan dan menjadi media 

untuk setiap manusia dapat berkembang dan menjadi manusia yang sejahtera (Gannon & Liu, 

1997). Akan tetapi, tidak dapat dielakkan bahwa penggunaan sarana transportasi membutuhkan 

biaya. 

Penggunaan sarana transportasi tentu membutuhkan biaya operasional kendaraan mulai 

dari bahan bakar, jasa pengemudi, perawatan dan lain sebagainya. Umumnya, pengeluaran biaya 

transportasi dinilai pada tingkat rumah tangga. Penggunaan sarana transportasi yang dilakukan 

setiap hari oleh seluruh anggota rumah tangga, secara akumulatif dapat menjadi beban pengeluaran 

yang cukup besar bagi rumah tangga tersebut. Total pengeluaran biaya transportasi yang 

dikeluarkan oleh rumah tangga terdiri dari total pengeluaran biaya penggunaan transportasi umum 

dan juga transportasi pribadi (Victoria Transport Policy Institute, 2017). Pada kondisi ideal, biaya 

transportasi dapat dikatakan terjangkau apabila jumlah yang dikeluarkan rumah tangga untuk 

transportasi tidak melebihi 10% dari total pendapatan rumah tangga tersebut (Mattioli, Lucas, & 

Marsden, 2017). 

Berdasarkan penelitian-peneltian sebelumnya, diketahui bahwa hingga saat ini masih 

banyak rumah tangga yang harus mengeluarkan lebih dari 10% dari pendapatannya untuk biaya 

transportasi. Terlebih lagi, pada konteks masyarakat miskin perkotaan di negara berkembang. 
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Pertumbuhan kota yang sangat pesat umumnya memaksa masyarakat miskin tinggal di pinggiran 

perkotaan atau  di pusat kota tetapi dalam kondisi yang tidak layak, dengan akses yang sangat 

buruk dan keterbatasan akan jenis moda transportasi yang tersedia dan dapat digunakan. Ditambah 

lagi, penggunaan moda transportasi non bermotor juga menjadi minoritas dan tidak dilayani dengan 

baik. Contohnya, banyak jalan yang tidak memiliki pedestrian, dan kalaupun terdapat pedestrian 

biasanya digunakan oleh pedagang kaki lima atau digunakan sebagai lahan parkir sehingga 

masyarakat tidak merasa aman dan nyaman untuk berjalan kaki. Selain itu, beberapa kebijakan 

pemerintah juga menghapuskan izin untuk kendaraan non bermotor seperti sepeda dan becak untuk 

beroperasi di jalan-jalan besar. Begitu juga halnya dengan pelayanan transportasi umum yang juga 

masih buruk (Gwilliam, 2003). 

Kondisi transportasi tersebut menyebabkan keterbatasan pilihan yang dimiliki oleh 

masyarakat miskin di perkotaan negara berkembang. Keterbatasan pilihan moda transportasi, baik 

dari sisi ekonomi seperti mahalnya biaya transportasi umum, tingkat pelayanan seperti keamanan 

dan kenyamanan penggunaan transportasi umum, ketepatan waktu penggunaan transportasi umum, 

geografis seperti jauhnya lokasi halte bus, dan lain sebagainya, menyebabkan adanya 

kecenderungan masyarakat miskin di perkotaan untuk menggunakan kendaraan pribadi (Huzayyin, 

2007). Terlebih lagi, dengan adanya kebijakan terkait kepemilikan kendaraan pribadi yang relatif 

mudah untuk mendapatkannya dengan sistem kredit dan dengan pajak yang relatif rendah jika 

dibandingkan dengan negara maju, menyebabkan tingkat penggunaan kendaraan pribadi meningkat 

pesat.  

Penggunaan kendaraan pribadi tentunya menghabiskan banyak biaya, tidak hanya dalam 

hal biaya untuk bahan bakar, administrasi atau pajak kendaraan, asuransi kendaraan, perawatan 

kendaraan dan biaya parkir tetapi juga dalam hal pembelian kendaraan. Ketika pengeluaran 

transportasi sudah menghabiskan sebagian besar pendapatan rumah tangga, mereka harus 

melakukan berbagai strategi pengelolaan agar dapat tetap memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. 

Berdasarkan studi sebelumnya, diketahui masyarakat miskin melakukan beberapa strategi seperti 

untuk mengelola pengeluaran biaya transportasi diantaranya dengan cara mengelola pengeluaran 

dengan teliti, memodifikasi pola pergerakan, mencari altenatif untuk menutup pengeluaran, dan 

mengurangi pengeluaran selain transportasi (Blumenberg & Agrawal, 2014). Dari 4 jenis stragei 

tersebut, terdapat 12 jenis kegiatan pengelolaan biaya transportasi yang penerapannya dapat 

mempengaruhi masyarakat miskin dalam upayanya untuk menjadi individu yang lebih sejahtera 

dan keluar dari kemiskinannya. 

Kelurahan Tanjungmas merupakan kelurahan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kota 

Semarang. Berdasarkan pendataan warga miskin yang dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang 

pada tahun 2015, yang berlandaskan pada Peraturan Walikota Semarang No. 18C tahun 2009 
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mengenai indikator, kriteria dan klasifikasi warga miskin, terdapat 853 Kepala Keluarga yang 

terdiri 2.787 jiwa penduduk tergolong miskin. Jumlah ini setara dengan 11,3% dari total keluarga 

yang ada di kelurahan tersebut. Masalah kemiskinan di wilayah ini merupakan suatu hal yang 

sudah terjadi sejak lama. Berbagai penelitian sebelumnya sudah membahas berbagai hal terkait 

kemiskinan di daerah ini seperti faktor-faktor penyebab kemiskinan dan lain sebagainya. Akan 

tetapi hingga saat ini belum terdapat penelitian yang membahas terkait bagaimana biaya 

transportasi mempengaruhi masyarakat miskin di kelurahan ini.  

Aktivitas masyarakat Kelurahan Tanjungmas umumnya berhubungan dengan kegiatan 

industri dan perikanan sehingga memaksa masyarakat melakukan pergerakan secara rutin dari satu 

tempat ke tempat lainnya. Akan tetapi, hal tersebut belum ditunjang dengan sarana infrastruktur 

transportasi yang memadai seperti banyaknya jalan rusak dan juga lokasi perumahan yang cukup 

jauh dengan rute transportasi umum menjadi faktor pemilihan moda transportasi yang sangat 

mempengaruhi masyarakat. Pemilihan moda ini tentu akan berdampak pada biaya transportasi yang 

harus dikeluarkan oleh masyarakat, terutama masyarakat dengan pendapatan yang rendah.  

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana keterjangkauan biaya 

transportasi bagi rumah tangga miskin dan dalam menghadapi tingginya biaya transportasi apakah 

rumah tangga miskin menerapkan berbagai stretagi pengelolaan biaya transportasi sesuai dengan 

studi yang telah dilakukan sebelumnya. Intinya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

mengetahui bagaimana pengeluaran transportasi mempengaruhi masyarakat miskin dalam hal 

penerapan berbagai strategi pengelolaan biaya transportasi yang dilakukan di Kelurahan 

Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Pembahasan penelitian ini akan 

menggunakan unit rumah tangga, sehingga penelitian ini dimulai dari mengidentifikasi 

karakteristik rumah tangga miskin dan karakteristik perjalanan yang dilakukan, sehingga dapat 

diketahui biaya transportasi yang perlu dikeluarkan rumah tangga miskin apakah sudah terjangkau 

atau belum. Setelah itu, dianalisa bagaimana masyarakat mengelola biaya transportasi yang perlu 

dikeluarkan. Pada akhirnya, dianalisa bagaimana pengeluaran transportasi mempengaruhi 

penerapan strategi pengelolaan biaya transportasi yang mereka lakukan.  

Nantinya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pemerintah 

dan juga akademisi tentang bagaimana biaya transportasi di perkotaan mempengaruhi rumah 

tangga miskin. Tidak hanya itu, diharapkan pemerintah juga dapat memberikan solusi untuk 

penyelesaian masalah transportasi di perkotaan melalui berbagai kebijakan yang pro terhadap 

masyarakat miskin. Selain itu, penelitian ini juga dapat diharapkan dapat menjadi referensi dan 

juga inspirasi untuk memulai penelitian-penelitian lainnya di bidang transportasi yang berhubungan 

dengan kemiskinan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Transportasi memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh masyarakat sebagai 

penghubung antara masyarakat dengan berbagai aktivitas. Hal tersebut tidak dapat dihilangkan dari 

kehidupan sehari-hari manusia, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya untuk menjangkau 

fasilitas pendidikan, kesehatan, kawasan perdagangan, perkantoran dan lain sebagainya. Maka dari 

itu, diperlukan transportasi yang mudah dijangkau bagi seluruh masyarakat. Artian mudah 

dijangkau tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga non fisik salah satunya ialah dari segi biaya 

yang perlu dikeluarkan.  

Namun, meskipun transportasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, 

masyarakat masih perlu mengeluarkan biaya transportasi yang cukup tinggi. Bagi rumah tangga 

miskin dengan jumlah pendapatan yang sedikit, ketika pengeluaran untuk transportasi sudah 

menghabiskan proporsi yang cukup besar, ia harus melakukan berbagai upaya agar dapat tetap 

memenuhi berbagai kebutuhan hidup lainnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa 

dalam menghadapi tingginya tekanan biaya transportasi, rumah tangga miskin melakukan berbagai 

strategi pengelolaan biaya transportasi. Strategi pengelolaan tersebut dapat berupa mengelola biaya 

transportasi dengan teliti, memodifikasi pola perjalanan, mencari alternatif untuk menutup 

pengeluaran transportasi dan bahkan ada juga yang melakukannya dengan cara mengurangi 

pengeluaran untuk kebutuhan lainnya demi menutup pengeluaran transportasi. Berbagai strategi 

pengelolaan yang dilakukan oleh rumah tangga miskin tersebut tentu memiliki berbagai dampak, 

terutama mempengaruhi upaya mereka untuk menjadi individu yang lebih sejahtera agar dapat 

keluar dari kemiskinannya.  

Salah satu kelurahan di Kota Semarang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi ialah 

Kelurahan Tanjungmas. Masalah kemiskinan di daerah ini merupakan suatu hal yang sudah terjadi 

sejak lama. Berbagai penelitian sebelumnya sudah membahas berbagai hal terkait kemiskinan di 

daerah ini seperti faktor-faktor penyebab kemiskinan dan lain sebagainya. Akan tetapi hingga saat 

ini belum terdapat penelitian yang membahas terkait bagaimana biaya transportasi mempengaruhi 

masyarakat miskin di kelurahan ini. Padahal, sebagai salah satu wilayah di pinggir kota, 

masyarakat pasti membutuhkan biaya transportasi yang cukup tinggi, terlebih lagi penyediaan 

sarana dan prasana transportasi yang ada hingga saat ini belum maksimal dan terjangkau baik 

secara fisik maupun non fisik.  

Guna mengakses berbagai peluang dan kesempatan untuk menjadikan dirinya individu 

yang sejahtera, tentunya masyarakat miskin perlu melakukan mobilitas untuk memenuhi 

kebutuhannya. Namun, minimnya anggaran yang dimiliki oleh rumah tangga miskin tidak 

sebanding dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat mengakses transportasi. 

Kondisi tersebut tentu akan memberikan berbagai dampak bagi mereka. Maka dari itu, penelitian 
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ini bertujuan untuk mengetahui, “Bagaimana pengaruh pengeluaran transportasi terhadap strategi 

pengelolaan biaya transportasi yang dilakukan oleh rumah tangga miskin di Kelurahan 

Tanjungmas?”. 

1.3 Tujuan Dan Sasaran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran transportasi terhadap 

strategi pengelolaan biaya transportasi yang dilakukan rumah tangga miskin di Kelurahan 

Tanjungmas, Kota Semarang. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa sasaran yang 

harus dicapai, yaitu: 

1. Mengidentifikasi karakteristik rumah tangga miskin di Kelurahan Tanjungmas 

2. Menganalisis karakteristik perjalanan rumah tangga miskin di Kelurahan Tanjungmas  

3. Menganalisis pengeluaran biaya transportasi rumah tangga miskin di Kelurahan 

Tanjungmas 

4. Menganalisis keterjangkauan biaya transportasi bagi rumah tangga miskin di Kelurahan 

Tanjungmas 

5. Menganalisis pengelolaan biaya transportasi yang dilakukan oleh rumah tangga miskin di 

Kelurahan Tanjungmas 

6. Menganalisis pengaruh pengeluaran transportasi terhadap strategi pengelolaan biaya 

transportasi yang dilakukan oleh rumah tangga miskin di Kelurahan Tanjungmas 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Pembahasan ruang lingkup penelitian terdiri atas dua hal, yaitu ruang lingkup materi dan 

ruang lingkup wilayah. Berikut ialah penjelasan dari ruang lingkup materi dan ruang lingkup 

wilayah pada penelitian ini.  

1.4.1 Ruang Lingkup Materi 

Pembahasan ruang lingkup materi ditujukan untuk memberikan batasan pembahasan pada 

penelitian sebagai arahan bagi peneliti agar pembahasan yang dilakukan dapat fokus dan tidak  

terlalu luas. Batasan materi yang dibahas pada penelitian ini meliputi: 

a. Rumah tangga miskin yang dimaksud dalam penelitian ini ialah rumah tangga yang ditetapkan 

termasuk kedalam klasifikasi miskin pada Keputusan Walikota Semarang Nomor 

050/680/2015 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang. Penentuan klasifikasi rumah 

tangga miskin tersebut didasari oleh beberapa indikator kemiskinan yang digunakan oleh 

Pemerintah Kota Semarang. Akan tetapi, penelitian ini tidak mengidentifikasi lebih lanjut 

indikator mana saja yang benar-benar sesuai dengan kondisi rumah tangga miskin yang 

menjadi responden dalam penelitian ini, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila 
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terdapat beberapa responden yang kondisi kemiskinannya tidak sepenuhnya sesuai dengan 

indikator tersebut, begitu juga sebaliknya. 

b. Pembahasan mengenai karakteristik rumah tangga miskin dibatasi pada hal-hal yang hanya 

berkaitan dengan penelitian ini dan perlu dibahas untuk dasar melakukan analisis-analisis 

selanjutnya. Karakteristik rumah tangga yang dibahas ialah struktur rumah tangga, demografi, 

pekerjaan dan pendapatan.  

c. Karakteristik perjalanan yang dibahas terkait beberapa faktor yang mempengaruhi 

karakteristik perjalanan rumah tangga, yaitu kepemilikan kendaraan, intensitas, lokasi tujuan, 

jarak tempuh dan moda yang digunakan untuk perjalanan yang dilakukan oleh kepala 

keluarga, istri, anak 1 dan anak 2. Pembahasan karakteristik dibatasi hanya sekedar untuk 

memberikan gambaran perjalanan yang dilakukan rumah tangga miskin sehingga diketahui 

hal-hal yang mempengaruhi besaran biaya transportasi yang dikeluarkan. 

d. Biaya transportasi yang dibahas dalam penelitian ini meliputi biaya transportasi umum dan 

pribadi yang dikeluarkan rumah tangga. Sedangkan, keterjangkauan biaya transportasi yang 

dimaksud ialah besaran perbandingan presentase biaya transportasi yang dikeluarkan terhadap 

pendapatan rumah tangga, yang kemudian disandingkan dengan standar keterjangkauan biaya 

transportasi yang didapat dari berbagai literatur. 

e. Strategi pengelolaan biaya transportasi dalam penelitian ini dibahas berdasarkan jenis-jenis 

strategi yang sudah diklasifikasikan dan didapatkan dari hasil studi dalam penelitian Getting 

Around When Youre Just Getting by: Transportation Survival Strategies of the Poor yang 

dilakukan oleh Evelyn Blumenberg dan Asha Weinstein Agrawal pada tahun 2014.  

f. Pengaruh biaya transportasi bagi rumah tangga miskin dalam penelitian ini hanya fokus pada 

bagaimana pengeluaran biaya transportasi yang dikelompokkan berdasarkan besaran proporsi 

pengeluaran rumah tangga miskin untuk transportasi, mempengaruhi frekuensi penerapan 

pengelolaan biaya transportasi oleh rumah tangga miskin dengan menggunakan hasil analisa 

tabulasi silang antara keduanya.  

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah penelitian diamati secara makro dan mikro. Ruang lingkup makro 

mencakup Kecamatan Semarang Utara dan ruang lingkup mikro mencakup Kelurahan 

Tanjungmas. Berikut adalah penjelasan lebih rincinya terkait batasan ruang lingkup wilayah makro 

dan mikro.  

a. Ruang Lingkup Makro 

Ruang lingkup makro pada penelitian ini ini ialah sesuai dengan batas administratif 

Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kecamatan ini memiliki luas 10,97 km
2
 dan terdapat 
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9 Kelurahan, 89 RW dan 706 RT didalamnya. Secara geografis, Kelurahan Tanjungmas berbatasan 

langsung dengan: 

 Sebelah Utara : Laut Jawa 

 Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Timur 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Tengah 

 Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat 

b. Ruang Lingkup Mikro 

Ruang lingkup mikro pada penelitian ini ini ialah sesuai dengan batas administratif 

Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kelurahan ini memiliki luas 

323,78 Ha dan terdapat 16 RW dan 129 RT didalamnya. Secara geografis, Kelurahan Tanjungmas 

berbatasan langsung dengan: 

 Sebelah Utara : Laut Jawa 

 Sebelah Timur : Kecamatan Genuk dan Kecamatan Semarang Timur 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Tengah 

 Sebelah Barat : Kelurahan Dadapsari dan Kelurahan Bandarharjo 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan gambaran bagi masyarakat secara umum, 

intansi pemerintah, swasta dan juga akademisi tentang keterjangkauan biaya transportasi bagi 

rumah tangga miskin serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi strategi pengelolaan biaya 

transportasi yang dilakukan. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

pemahaman melalui sudut pandang baru, tentang bagaimana biaya transportasi mempengaruhi 

masyarakat miskin dalam upaya pengembangan diri agar dapat keluar dari kemiskinannya. 

Sehingga, hal ini nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam pembuatan 

kebijakan terkait keterjangkauan transportasi dan juga pemberantasan kemiskinan melalui aspek 

transportasi. Bagi akademisi, diharapkan nantinya penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk 

penelitian lanjutan yang lebih mendalam dari penelit ian ini terkait pengaruh biaya transportasi bagi 

rumah tangga miskin.  

1.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan alur runtutan proses pikir yang digunakan dalam 

penelitian sehingga penelitian dapat berjalan secara sistematis. Penyusunannya dimulai dari 

masalah yang melatarbelakangi penelitian yang kemudian menjadi landasan untuk penyusunan 

pertanyaan peneltian dan juga proses yang dilakukan hingga menghasilkan output yang diinginkan 

sebagai tujuan dari penelitian yang dapat dilihat dalam Gambar 1.3. Penelitian ini dilatarbelakangi 

oleh banyaknya rumah tangga miskin di wilayah studi dan juga tingginya biaya transportasi yang 
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perlu dikeluarkan sehingga menjadi pertanyaan penelitian, yaitu “Bagaimana pengaruh 

pengeluaran transportasi terhadap strategi pengelolaan biaya transportasi yang dilakukan oleh 

rumah tangga miskin di Kelurahan Tanjungmas?”. 

Selanjutnya, untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut, dilakukan beberapa 

analisis dimulai dari identifikasi karakteristik rumah tangga miskin, dilanjutkan dengan 

menganalisis karakteristik perjalanan yang dilakukan oleh rumah tangga miskin. Kemudian 

dilakukan analisis pengeluaran biaya transportasi yang dikeluarkan rumah tangga miskin serta 

keterjangkauannya dan juga bagaimana strategi pengelolaan pengeluaran biaya transportasi yang 

dilakukan rumah tangga miskin. Kedua hal tersebut, pengeluaran biaya transportasi dan juga 

strategi pengelolaan pengeluaran biaya transportasi, kemudian di analisis hubungan antar keduanya 

terkait bagaimana pengeluaran biaya transportasi mempengaruhi pengelolaan keuangan rumah 

tangga miskin. Terakhir, setelah dilakukan analisis ditarik kesimpulan dan rekomendasi sebagai 

hasil akhir dari penelitian.  
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Sumber: BAPPEDA Kota Semarang, 2015 

Gambar 1. 1 

Gambar Peta Administrasi Kecamatan Semarang Utara 
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Sumber: BAPPEDA Kota Semarang, 2015 

Gambar 1. 2 

Gambar Peta Administrasi Kelurahan Tanjungmas
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Sumber: Hasil Analisis, 2018 

Gambar 1. 3 

Kerangka Pemikiran 
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1.7 Metode Penelitian 

Pembahasan metode penelitian terdiri atas pendekatan penelitian, teknik pengumpulan 

data, populasi dan sampel, kebutuhan data, serta teknik dan kerangka analisis yang akan digunakan.  

1.7.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian campuran. Pendekatan campuran 

berlandaskan pada filsafat pragmatisme, yaitu kombinasi dari positivisme dan postpositivisme. 

Pendekatan pragmastisme lebih menekankan pada pemecahan masalah dan menggunakan berbagai 

jenis pendekatan yang ada untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang masalah 

tersebut. Pendekatan ini menggunakan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif serta data 

yang bersifat kuantitatif dan juga kualitatif. Metode campuran dapat digunakan untuk meneliti 

obyek alamiah maupun buatan, dimana peneliti dapat menjadi instrumen dan menggunakan 

instrumen untuk pengukuran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan bisa menggunakan tes, 

kuesioner dan triangulasi, analisis data bersifat induktif dan deduktif serta hasil penelitian bisa 

untuk memahami makna dan membuat generalisasi (Sugiyono, 2013).  

Terdapat tiga jenis metode campuran, yaitu metode campuran sekuensial, konkuren dan 

juga tranformatif. Penelitian ini akan menggunakan metode campuran konkuren, dimana peneliti 

mempertemukan atau menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif untuk memperoleh analisis 

komprehensif atas masalah penelitian. Dalam penelitian menggunakan metode ini, peneliti 

mengumpulkan dua jenis data tersebut pada satu waktu, kemudian menggabungkannya menjadi 

satu informasi dalam interpretasi hasil keseluruhan. Lebih spesifiknya, metode campuran konkuren 

yang akan digunakan ialah metode campuran embendded konkuren. Metode tersebut memiliki 

metode primer yang memandu proyek dan database sekunder yang memainkan peran pendukung 

dalam prosedur-prosedur penelitian. Metode penelitian yang kurang diprioritaskan ditancapkan 

(embendded) atau disarangkan (nested) ke dalam metode yang lebih dominan. Kedua data 

bercampur ketika peneliti mengomparasikan satu sumber data dengan sumber data lain yang 

biasanya muncul pada bagian pembahasan penelitian. Metode ini dapat digunakan untuk 

memperoleh prespektif-prespektif yang lebih luas karena tidak hanya menggunakan metode yang 

dominan saja melainkan juga menggunakan dua metode yang berbeda (Creswell, 2013).  

Penelitian ini menggunakan metode campuran embendded konkuren dengan metode primer 

berupa metode kuantitatif yang didukung dengan metode sekunder berupa metode kualitatif. 

Sehingga, analisis yang dilakukan tidak hanya didasari oleh data-data yang bersifat kuantitatif 

tetapi juga data kualitatif yang didapatkan dari wawancara dengan responden dimana responden 

dapat bercerita tentang kondisi yang sebenarnya. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat 

memperoleh gambaran yang lebih jelas dengan prespektif yang lebih luas mengenai pengaruh 
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pengeluaran biaya transportasi terhadap pengelolaan biaya transportasi yang dilakukan oleh rumah 

tangga miskin.  

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah teknik survei dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner dan wawancara. Berikut ialah 

penjelasan tentang kedua teknik tersebut. 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengumpulkan 

data dengan cara memberikan pertanyaan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. 

Hasil data yang didapat dari kuesioner dapat diterjemahkan dalam angka-angka, tabel-tabel, analisa 

statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam 

kuisioner harus langsung berkaitan dengan hipotesa dari tujuan penelitian agar mendapatkan 

informasi yang relevan. Setiap pertanyaan yang ditanyakan harus dimaksudkan untuk dipakai 

dalam analisa. Terdapat empat jenis pertanyaan yang dapat digunakan dalam pembuatan kuesioner, 

yaitu sebagai berikut (M. Singarimbun & Handayani, 1989). 

 Pertanyaan tertutup, dimana kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu 

dan responden tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban lain.  

 Pertanyaan terbuka, dimana kemungkinan jawaban tidak ditentukan terlebih dahulu dan 

responden bebas memberikan jawaban. 

 Kombinasi tertutup dan terbuka, dimana jawabannya sudah ditentukan tetapi kemudian 

disusul dengan pertanyaan terbuka. 

 Pertanyaan semi terbuka, diman ajawabannya sudah tersusun tetapi masih ada 

kemungkinan tambahan jawaban. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan tiga jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan 

tertutup, terbuka dan semi terbuka. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengumpulkan data 

sesuai dengan kebutuhan. Ditambah lagi, peneliti juga menggunakan skala likert di dalam 

kuesioner untuk menilai seberapa sering rumah tangga miskin melakukan strategi pengelolaan 

biaya transportasi. Terdapat tiga skala yang digunakan, yaitu sering (dilakukan 4x atau lebih dalam 

seminggu), kadang-kadang (dilakukan 1-3x dalam seminggu) dan tidak pernah. Diharapkan 

penggunaan skala likert dalam kuesioner ini juga dapat memudahkan responden untuk mengisi 

kuesioner tersebut.  

b. Wawancara 
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Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

pertanyaan-pertanyaan terbuka dimana responden atau narasumber dapat memberikan keterangan 

secara lebih jelas dan detail. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan instrumen berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian satu persatu diperdalam dan 

dikembangkan sesuai dengan alur wawancara di lapangan untuk mengetahui informasi yang lebih 

lanjut. Wawancara ini dilakukan kepada seluruh responden untuk menanyakan data terkait sikap 

dan pendapat rumah tangga miskin terkait pengaruh biaya transportasi terhadap pengelolaan yang 

dilakukannya.  

1.7.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulannya. Sedangkan, sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Penggunaan sampel dalam penelitian ialah bertujuan 

untuk mewakili populasi atau sebagai representasi dari populasi. Dimana pada umumnya, peneliti 

tidak mungkin untuk mempelajari seluruh populasi karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga 

sehingga peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi sebagai objek penelitian.  

Agar dapat menentukan sampel yang representatif, terdapat dua jenis teknik sampling, 

yaitu probability sampling dan juga non probability sampling. Probability sampling ialah teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi tiap anggota populasi untuk dipilih 

sebagai anggota sampel. Sedangkan non probability sampling ialah kebalikannya dimana teknik 

pengambilan sampel tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih sebagai anggota sampel.  

Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga atau keluarga yang kategorikan miskin 

berdasarkan hasil pendataan verifikasi dan identifikasi warga miskin yang tinggal di Kelurahan 

Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang pada tahun 2015 yang ditetapkan 

melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/680/2015 dan di publikasikan melalui web 

www.simgakin.semarangkota.go. id. Akan tetapi, karna Kelurahan Tanjungmas terbagi kedalam 16 

RW, sehingga untuk dapat mendapatkan sampel yang mampu merepresentasikan populasi di 

seluruh kelurahan, teknik penarikan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini  ialah 

probability sampling dengan cara stratified random sampling. Teknik ini ialah sebuah teknik yang 

melihat perbedaan sifat dari populasi, seperti pendidikan, agama, tempat tinggal, penghasilan, dan 

lain-lain. Dalam hal ini, populasi di klasifikasikan sesuai dengan lokas i tempat tinggalnya, yaitu 

pada tingkat RW. 

Terdapat dua jenis stratified random sampling, yaitu proporsional dengan jumlah sampel 

sebanding dengan jumlah populasi dan juga non proporsional dengan jumlah sampel tidak 

http://www.simgakin.semarangkota.go.id/
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sebanding dengan jumlah populasi (Prasetyo & Jannah, 2005). Dalam hal ini, akan digunakan jenis 

teknik yang proporsional dengan menggunakan lokasi tempat tinggal sebagai acuannya. Jumlah 

sampel akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah populasi rumah tangga miskin pada tiap RW. 

Sehingga, terdapat 16 kelompok populasi sesuai dengan jumlah RW yang ada di Kelurahan 

Tanjungmas. Penentuan kebutuhan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, 

kemudian kebutuhan jumlah sampel tersebut akan digunakan untuk menentukan kebutuhan jumlah 

sampel yang proporsional per RW. Rumus Slovin yang akan digunakan ialah sebagai berikut. 

   
 

       

Dimana, 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

e : nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan 

Pada penelitian ini, jumlah populasi ialah 853 rumah tangga. Derajat ketelitian yang akan 

digunakan sebesar 10% yang berarti tingkat kepercayaan penelitian sebesar 90%. Maka, jumlah 

sampel yang dibutuhkan ialah sebagai berikut. 

   
   

                 
        

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin diketahui jumlah sampel yang 

dibutuhkan ialah 89,51 yang dibulatkan menjadi 90 sampel. Sehingga, pada penelitian ini 

dibutuhkan sampel sebanyak 90 rumah tangga miskin yang termasuk dalam klasifikasi warga 

miskin berdasarkan hasil pendataan verifikasi dan identifikasi warga miskin Kota Semarang pada 

tahun 2015 yang tinggal di Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. 

Sehingga, jumlah sampel per RW nya ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.  

         
         

              
                

Hasil dari perhitungannya kemudian dilakukan pembulatan dengan mengikuti kaidah matematika. 

Pembulatan yang dilakukan dapat ke atas ataupun ke bawah yang menyebabkan penambahan dan 

pengungaran jumlah sampel, sehingga ketika diakumulasikan terdapat perubahan jumlah total 

sampel dari 90 menjadi 92 sampel. Berikut ialah penjabaran jumlah sampel per RW berdasarkan 

hasil perhitungan. 

Tabel I. 1 

Tabel Jumlah Sampel per RW 

RW 
Jumlah KK 

Miskin 

Presentase 

(% ) 

Jumlah 

Sampel 
Pembulatan 

1 25 2,930832 2,637749 3 

2 92 10,78546 9,706917 10 
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RW 
Jumlah KK 

Miskin 

Presentase 

(% ) 

Jumlah 

Sampel 
Pembulatan 

3 46 5,392732 4,853458 5 

4 31 3,634232 3,270809 3 

5 30 3,516999 3,165299 3 

6 39 4,572098 4,114889 4 

7 54 6,330598 5,697538 6 

8 27 3,165299 2,848769 3 

9 43 5,041032 4,536928 5 

10 19 2,227433 2,004689 2 

11 18 2,110199 1,899179 2 

12 57 6,682298 6,014068 6 

13 59 6,916764 6,225088 6 

14 73 8,55803 7,702227 8 

15 166 19,46073 17,51465 18 

16 74 8,675264 7,807737 8 

Total 853 100 90 92 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

Pada tahap selanjutnya, setelah diketahui jumlah sampel yang dibutuhkan per RW 

penentuan anggota sampel dilakukan menggunakan random number generator. Pada penelitian ini 

digunakan random number generator pada Microsoft Excel. Hal tersebut lakukan dengan beberapa 

tahapan, yaitu: 

1. Mempersiapkan list data Kepala Keluarga yang termasuk dalam klasifikasi miskin di 

Kelurahan Tanjungmas per RW 

2. Memberikan nomor urut sebagai label bagi tiap Kepala Keluarga per RW 

3. Menentukan jumlah sampel yang akan dibutuhkan per RW 

4. Menggunakan random number generator pada Microsoft Excel untuk memilih nomor label 

yang akan digunakan sebagai sampel sebanyak yang dibutuhkan. 

5. Mengumpulkan data Kepala Keluarga yang menjadi sampel berdasarkan nomor yang telah 

terpilih secara acak sebelumnya yang akan dilampirkan pada Lampiran A. 

1.7.4 Kebutuhan Data 

Guna mempermudah pengumpulan data yang dibutuhkan dalam analisis, disusun tabel 

kebutuhan data sesuai dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dan juga 

narasumbernya yang nantinya akan diterjemahkan kedalam instrumen survey yang dilampirkan 

pada Lampiran A. Berikut ialah tabel kebutuhan data yang dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel I. 2  

Tabel Kebutuhan Data 

Variabel  Kebutuhan Data 
Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 

Struktur 

rumah 

tangga 

Jumlah anggota rumah tangga Primer Kuesioner RT Miskin 

Jumlah anggota rumah tangga bekerja  Primer Kuesioner RT Miskin 

Jumlah anggota rumah tangga tidak bekerja  Primer Kuesioner RT Miskin 

Demografi 
Jenis Kelamin anggota rumah tangga Primer Kuesioner RT Miskin 

Usia anggota rumah tangga Primer Kuesioner RT Miskin 

Pekerjaan  
Jenis Pekerjaan Utama anggota rumah tangga Primer Kuesioner RT Miskin 

Jenis Pekerjaan Sampingan nggota rumah tangga Primer Kuesioner RT Miskin 

Pendapatan Jumlah pendapatan rumah tangga per bulan Primer Kuesioner RT Miskin 

Kepemilikan 

kendaraan 

Jenis kendaraan yang dimiliki rumah tangga Primer Kuesioner RT Miskin 

Jumlah kendaraan yang dimiliki rumah tangga Primer Kuesioner RT Miskin 

Intensitas 

perjalanan  

Intensitas melakukan aktiv itas bekerja  Primer Kuesioner RT Miskin 

Intensitas melakukan aktiv itas berbelanja Primer Kuesioner RT Miskin 

Intensitas melakukan aktiv itas pendidikan Primer Kuesioner RT Miskin 

Intensitas melakukan aktiv itas kesehatan Primer Kuesioner RT Miskin 

Intensitas melakukan aktiv itas sosial Primer Kuesioner RT Miskin 

Lokasi 

tujuan 

pergerakan 

Lokasi melakukan akt ivitas bekerja  Primer Kuesioner RT Miskin 

Lokasi melakukan akt ivitas berbelanja  Primer Kuesioner RT Miskin 

Lokasi melakukan akt ivitas pendidikan Primer Kuesioner RT Miskin 

Lokasi melakukan akt ivitas kesehatan Primer Kuesioner RT Miskin 

Lokasi melakukan akt ivitas sosial Primer Kuesioner RT Miskin 

Moda 

transportasi 

yang 

digunakan 

Jenis moda transportasi yang digunakan untuk 

aktivitas bekerja  
Primer Kuesioner RT Miskin 

Jenis moda transportasi yang digunakan untuk 

aktivitas berbelanja  
Primer Kuesioner RT Miskin 

Jenis moda transportasi yang digunakan untuk 

aktivitas pendidikan  
Primer Kuesioner RT Miskin 

Jenis moda transportasi yang digunakan untuk 

aktivitas kesehatan 
Primer Kuesioner RT Miskin 

Jenis moda transportasi yang digunakan untuk 

aktivitas sosial 
Primer Kuesioner RT Miskin 

Biaya 

Transportasi 

Umum 

Jenis transportasi umum yang biasa digunakan 

dalam rentang waktu satu bulan 
Primer Kuesioner RT Miskin 

Biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk 

transportasi umum per bulannya 
Primer Kuesioner RT Miskin 

Biaya 

Transportasi 

Pribadi 

Biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk 

bahan bakar per bulannya 
Primer Kuesioner RT Miskin 

Biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk 

asuransi kendaraan per bulannya 
Primer Kuesioner RT Miskin 

Biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk 

administrasi atau pajak kendaraan per bulannya 
Primer Kuesioner RT Miskin 

Biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk 

pembayaran atau cicilan kendaraan per bulannya 
Primer Kuesioner RT Miskin 

Biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk 

perawatan kendaraan per bulannya 
Primer Kuesioner RT Miskin 
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Variabel  Kebutuhan Data 
Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 

Biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk 

parkir per bulannya 
Primer Kuesioner RT Miskin 

Keterjangka

uan biaya 

transportasi 

Total biaya transportasi umum yang biasa 

digunakan dalam rentang satu bulan oleh RT  
Primer Kuesioner RT Miskin 

Total biaya transportasi pribadi yang biasa 

digunakan dalam rentang satu bulan oleh RT  
Primer Kuesioner RT Miskin 

Total pengeluaran transportasi rumah tangga yang 

biasa digunakan dalam satu bulan 
Primer Kuesioner RT Miskin 

Strategi 

pengelolaan 

pengeluaran 

transportasi 

dengan teliti 

Penerapan strategi mencari tahu tentang biaya-

biaya yang harus dikeluarkan untuk transportasi 
Primer 

Kuesioner dan 

Wawancara 
RT Miskin 

Penerapan strategi menghitung jarak tempuh dan 

penggunaan bahan bakar yang digunakan secara 

kumulatif 

Primer 
Kuesioner dan 

Wawancara 
RT Miskin 

Strategi 

modifikasi 

pola 

pergerakan 

Penerapan strategi merubah moda transportasi 

menjadi yang leb ih murah  
Primer 

Kuesioner dan 

Wawancara 
RT Miskin 

Penerapan strategi mengurangi jarak tempuh dan 

perjalanan yang harus dilakukan  
Primer 

Kuesioner dan 

Wawancara 
RT Miskin 

Penerapan strategi merubah susunan perjalanan 

yang seharusnya dilakukan 
Primer 

Kuesioner dan 

Wawancara 
RT Miskin 

Strategi 

pencarian 

alternatif 

untuk 

menutup 

pengeluaran 

transportasi 

Penerapan strategi mencari pendapatan tambahan 

informal 
Primer 

Kuesioner dan 

Wawancara 
RT Miskin 

Penerapan strategi mencari bantuan dari teman 

atau saudara 
Primer 

Kuesioner dan 

Wawancara 
RT Miskin 

Penerapan strategi mencari bantuan dari 

pemerintah, swasta, atau LSM  
Primer 

Kuesioner dan 

Wawancara 
RT Miskin 

Penerapan strategi mencari barang dan jasa 

transportasi yang lebih murah  
Primer 

Kuesioner dan 

Wawancara 
RT Miskin 

Penerapan strategi menghindari penarikan tarif Primer 
Kuesioner dan 

Wawancara 
RT Miskin 

Strategi 

pengurangan 

pengeluaran 

selain 

transportasi 

Penerapan strategi mengurangi pengeluaran 

barang-barang tersier 
Primer 

Kuesioner dan 

Wawancara 
RT Miskin 

Penerapan strategi mengurangi pengeluaran 

barang-barang pokok 
Primer 

Kuesioner dan 

Wawancara 
RT Miskin 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

1.7.5 Teknik Dan Kerangka Analisis 

Teknik analisis ialah cara atau metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang 

telah dikumpulkan dalam penelitian ini agar menjadi susunan informasi yang jelas dan dapat ditarik 

kesimpulan daripadanya. Terdapat dua jenis teknik analisis data kuantitatif dan satu jenis teknik 

analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis statistik deskriptif, analisis 

tabulasi silang (crosstab) dan juga analisis kualitatif deskriptif.  

a. Analisis Statistik Deskriptif 
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Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013). 

Analisis menggunakan statistik deskriptif dapat menggunakan data yang berasal dari seluruh 

populasi maupun anggota sampel saja. Penyajiannya dapat berupa tabel, grafik, diagram lingkaran, 

perhitungan modus, median, mean, desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui 

perhitungan rata dan standar deviasi dan juga presentase. Pada statistik deskriptif juga dapat 

dilakukan pencarian kuat hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, regresi dan membuat 

perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Namun karena tidak ada 

pengujian signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, peneliti tidak dapat membuat generalisasi 

sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Pada penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan 

untuk mendapatkan gambaran karakteristik rumah tangga miskin, menganalisis karakteristik 

perjalanan, biaya transportasi yang dikeluarkan serta keterjangkauannya bagi rumah tangga miskin.  

b. Analisis Crosstab 

Analisis crosstab atau tabulasi silang adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara 

menyilangkan dua buah variabel dalam tabel sehingga mudah dipahami (Sugiyono & Wibowo, 

2001). Analisis menggunakan teknik ini ialah salah satu metode yang paling sederhana namun 

memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel (Effendi & 

Manning, 1989). Dalam penggunaan analisa tabulasi silang, peneliti harus mengerti arah hubungan 

antara dua variabel, apakah bersifat asimetrik, simetrik atau respirokal. Hal tersebut akan 

mempengaruhi jenis presentase yang akan digunakan, apakah persen baris, persen kolom, atau 

persen total. Penggunaan persen baris dan kolom digunakan untuk hubungan asimetrik, sesuai letak 

variabel independen dan dependen. Sedangkan persen total digunakan untuk analisa variabel yang 

berhubungan secara simetrik atau respirokal (Prasetyo & Jannah, 2005). Untuk memperkuat 

kesimpulan dari suatu tabel yang menghubungkan dua variabel atau lebih, dapat dilakukan 

berbagai test statistik. Salah satunya ialah uji chi square. Chi square digunakan untuk menguji ada 

tidaknya hubungan antara baris dan kolom dari sebuah crosstab. Nilai chi square dapat dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 

     
        

 

  

  

Dimana,  

    Nilai Chi square 

     Frekuensi yang diharapkan 

     Frekuensi yang diperoleh/diamati 
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Pengujian Chi square dimulai dengan menentukan hipotesis dimana terdapat dua 

hipotesis, yaitau    yang berarti tidak terdapat hubungan signifikan antar baris dan kolom (antar 

variabel) dan    yang berarti terdapat hubungan signifikan antar baris dan kolom (antar variabel). 

Selanjutnya, kriteria pengujiannya ialah jika   
       ≤   

      maka    diterima, sedangkan jika 

  
       >   

      maka    ditolak. Selain itu, bisa juga digunakan kriteria jika Sig.   
       > 

  maka    diterima, sedangkan jika Sig.   
       <   maka    ditolak.  

 

c. Analisis kualitatif deskriptif 

Analisis kualitatif deskriptif merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan masalah yang terjadi secara aktual, mendalam dan menyeluruh. Analisis ini 

dilakukan menggunakan data yang dikumpulkan dari teknik wawancara, dengan cara menyusun 

data yang sudah dikumpulkan, menganalisa makna-makna yang dapat diambil dari hasil 

wawancara tersebut kemudian mendeskripsikan atau menginterpretasikan hasilnya sesuai dengan 

fenomena yang terjadi seobyektif mungkin.    

Alur dari proses analisis yang diterapkan dalam penelitian ini digambarkan melalui 

sebuah kerangka analisis yang terdiri dari input yang digunakan, proses yang dilakukan dan output 

yang dihasilkan. Kerangka analisis dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar 1.4 dan 

berikut ialah penjelasan lebih detailnya per output yang dihasilkan. 

1. Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Tanjungmas  

Output ini membutuhkan data yang menunjukkan karakteristik masyarakat termasuk 

aktivitas yang biasa dilakukannya serta data lain yang nantinya berhubungan dengan biaya 

transportasi. Data yang menjadi input mencakup struktur rumah tangga, demografi, pekerjaan dan 

pendapatan yang diambil dalam unit rumah tangga. Selanjutnya data tersebut diolah menggunakan 

teknik analisis statistik deskriptif sehingga diketahui karakteristik rumah tangga miskin di 

Kelurahan Tanjungmas dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan deskripsi.  

2. Karakteristik Perjalanan Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Tanjungmas 

Output ini membutuhkan data terkait perjalanan sehari-hari rumah tangga miskin. Maka 

dari itu, data yang dibutuhkan ialah mengenai kepemilikan kendaraan, intensitas perjalanan, lokasi 

tujuan, jarak tempuh dan moda transportasi yang digunakan oleh rumah tangga miskin. Data yang 

dikumpulkan ialah data perjalanan yang dilakukan oleh Kepala Keluarga, Istri, Anak 1 dan Anak 2. 

Data yang dianalisis selanjutnya hanya mencakup responden yang menjawab bahwa mereka 

melakukan perjalanan untuk tujuan tertentu, dan mengecualikan semua tanggapan 'negatif' 

sehingga akan disajikan dalam bentuk presentase. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis 

menggunakan metode analisis statistik deskriptif untuk mengetahui karakteristik perjalanan yang 

dilakukan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik, tabel dan juga deskripsi. 
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3. Biaya Transportasi yang Dikeluarkan Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Tanjungmas  

Output ini membutuhkan data terkait biaya yang dikeluarkan rumah tangga miskin untuk 

transportasi, baik transportasi umum dan juga transportasi pribadi. Hasil analisa terkait 

karakteristik perjalanan yang dilakukan sebelum analisis ini juga dibutuhkan karena biaya 

transportasi yang dikeluarkan juga bergantung pada perjalanan yang dilakukan termasuk moda 

transportasi yang digunakan. Selanjutnya data-data tersebut diolah menggunakan metode analisis 

statistik deskriptif untuk mengetahui besaran biaya transportasi yang dikeluarkan oleh rumah 

tangga miskin di Kelurahan Tanjungmas dan disajikan dalam bentuk grafik dan deskripsi.  

4. Keterjangkauan Biaya Transportasi bagi Rumah Tangga Miskin di Kelurahan 

Tanjungmas 

Output ini menggunakan data yang dihasilkan dari analisis sebelumnya, yaitu mengenai 

besaran biaya transportasi yang dikeluarkan oleh rumah tangga miskin dan juga data terkait 

pendapatan rumah tangga miskin. Nantinya, data terkait biaya transportasi tersebut dianalisa 

keterjangkauannya bagi rumah tangga miskin dengan menggunakan analisis statistik deskriptif 

berupa perhitungan presentase hingga diketahui keterjangkauan biaya transportasi rumah tangga 

miskin di Kelurahan Tanjungmas dalam data yang berbentuk rasio. Kemudian data tersebut akan 

dikelompokkan kedalam beberapa kelas berdasarkan besaran proporsi pengeluaran rumah tangga 

untuk transportasi, yaitu 0-5%, 5,01-10%, 20,1-15%, 15,01-20%, 20,01-25% dan >25% yang 

kemudian berubah menjadi data ordinal yang akan disajikan dalam bentuk grafik dan deskripsi. 

5. Pengelolaan Biaya Transportasi yang Dilakukan oleh Rumah Tangga Miskin di 

Kelurahan Tanjungmas 

Output ini membutuhkan frekuensi pelaksanaan strategi pengelolaan biaya transportasi 

yang dilakukan dan juga jenis penerapan strategi pengelolaan yang dilakukan oleh rumah tangga 

miskin. Data tentang frekuensi pelaksanaan strategi pengelolaan didapatkan melalui kuesioner 

dengan masyarakat. Kuesioner tersebut menggunakan skala pengukuran berjenis skala likert. Skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap yang dilakukan rumah tangga miskin dalam hal 

pengelolaan biaya transportasi yang dibagi kedalam tiga kelas yaitu sering (≥4x dalam seminggu), 

kadang-kadang (1-3x/minggu) dan tidak pernah. Nantinya hasil pengumpulan data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif hingga diketahui pengelolaan 

biaya transportasi yang dilakukan rumah tangga miskin di Kelurahan Tanjungmas dan hasilnya 

akan disajikan dalam bentuk deskripsi dan juga grafik. Sedangkan, data terkait jenis strategi 

pengelolaan biaya transportasi yang dilakukan didapatkan dari wawancara dengan responden. 

Wawancara ini dilakukan agar dapat mengeksplor secara lebih dalam hal-hal yang dilakukan 

masyarakat dalam menghadapi tingginya biaya transportasi. Data hasil wawancara kemudian 

dianalisis dengan cara narasi deskriptif sehingga dapat menggambarkan bagaimana kondisi 
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sebenarnya yang terjadi di lapangan. Kedua hasil analisis tersebut digabungkan sehingga dapat 

memberikan gambaran pengelolaan biaya transportasi yang dilakukan oleh masyarakat dan 

seberapa banyak rumah tangga yang melakukannya juga seberapa sering kegiatan pengelolaan 

tersebut dilakukan.  

6. Pengaruh Pengelolaan Biaya Transportasi terhadap Pengelolaan Biaya Transportasi yang 

Dilakukan oleh Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Tanjungmas 

Output ini membutuhkan data dari hasil analisis keterjangkauan biaya transportasi strategi 

pengelolaan biaya transportasi yang dilakukan oleh rumah tangga miskin di Kelurahan 

Tanjungmas. Diketahui kedua data tersebut berbentuk data ordinal. Selanjutnya kedua data tersebut 

dianalisis menggunakan metode analisis crosstab untuk mengetahui pengaruh biaya transportasi 

terhadap pengelolaan biaya transportasi yang dilakukan oleh rumah tangga miskin di Kelurahan 

Tanjungmas. Variabel yang akan ditabulasi silangkan ialah antara pengeluaran biaya transportasi 

sebagai variabel bebas yang akan diletakkan pada sisi baris terhadap frekuensi penerapan 

pengelolaan biaya transportasi sebagai variabel terikat yang akan diletakkan pada sisi kolom. Guna 

menilai bagaimana pengeluaran biaya transportasi mempengaruhi pengelolaan biaya transportasi, 

digunakan persen baris dalam analisis tabulasi silang yang dilakukan.  Setelah dilakukan analisis 

terhadap hasil tabulasi silang, dilakukan uji statistik untuk mengetahui nilai chi square. Dalam 

penelitian ini, hipotesis yang digunakan ialah sebagai berikut. 

-    = tidak terdapat hubungan signifikan antar pengeluaran transportasi dengan frekuensi 

penerapan pengelolaan biaya transportasi yang dilakukan oleh rumah tangga miskin 

-    = terdapat hubungan signifikan antar pengeluaran transportasi dengan frekuensi 

penerapan pengelolaan biaya transportasi yang dilakukan oleh rumah tangga miskin 

Ukuran keyakinan data penelitian yang digunakan ialah sebesar 95%, karena tidak menutup 

kemungkinan terdapat error atau kesalahan dalam data penelitian, sehingga nilai   yang digunakan 

ialah 0,05. Maka, hasil dari uji chi square dalam penelitian ini akan sesuai dengan kriteria  jika Sig. 

  
       >      maka    diterima, sedangkan jika Sig.   

       <      maka    ditolak. 

1.8 Sistematika Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas 5 bab, yaitu bab pendahuluan, kajian literatur, gambaran umum, 

pembahasan analisis dan juga penutup.  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, pertanyaan penelitian, tujuan 

dan sasaran dilakukannya penelitian, ruang lingkup penelitian baik secara materi maupun wilayah, 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan 

laporan penelitian.  
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BAB II KAJIAN LITERATUR 

Bab ini berisikan tentang kajian literatur yang menjadi landasan penelitian ini yaitu terkait 

kemiskinan, transportasi dan juga hubungan antara kemiskinan dan transportasi. Selain itu juga 

terdapat sintesa literatur dan juga variabel penelitian pada bagian akhir bab.  

BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN TANJUNGMAS 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum wilayah studi terutama terkait kondisi geografis, 

kependudukan, aktivitas penduduk, sarana pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, serta sarana dan 

prasarana transportasi eksisting dan juga kondisi kemiskinan di wilayah studi studi.  

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI PADA RUMAH TANGGA 

MISKIN DI KELURAHAN TANJUNGMAS 

Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai analisis yang dilakukan, antara lain ialah 

mengenai karakteristik rumah tangga, karakteristik perjalanan, pengeluaran biaya transportasi, 

keterjangkauan biaya transportasi, pengelolaan biaya transportasi, pengaruh pengeluaran terhadap 

pengelolaan biaya transportasi dan juga sintesa analisis.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang temuan studi, kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan 

juga rekomendasi bagi pemerintah, swasta dan penelitian selanjutnya.    
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Sumber: Hasil Analisis, 2018 

Gambar 1. 4 

Kerangka Analisis
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