
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini mengambil lokasi pada 

PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya di Jl. Jl. Jagir Wonokromo No 88 

Telp (031) 8492400 Fax (031) 8437534 Surabaya 60244 

3.2. Jenis Penelitian 

 Menurut jenisnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan 

menggunakan metode poling. Menurut Notoatmojo, (2001:67) menyatakan bahwa 

: “Penelitian deskriptif dapat dipergunakan untuk memecahkan atau menjawab 

permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang”. Suharsimi (2001:63) 

menyatakan: “metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status, 

kelompok manusia, suatu obyek, suatu situasi kondisi, suatu sistim pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

 Hadari, (1999:4) menyatakan bahwa pengertian deskriptif biasanya 

mempunyai dua tujuan, yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan 

secara fisik tertentu atau frekwensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial 

tertentu dan kedua adalah untuk mendistribusikan secara terperinci fenomena 

sosial tertentu.  

Dari uraian di atas maka tujuan utama penelitian yang menggunakan 

pendekatan deskripstif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran deskriptif dan 
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pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya memperoleh deskripsi terhadap 

Efisiensi Rencana Anggaran Operasional RTW, Isotank dan Mobil Tangki Dalam 

Distribusi BBM ke Inland Depot Malang, Kediri dan Madiun. 

3.3. Sumber Data 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data diambil 

dan dicatat untuk pertama kalinya. Adapun sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Laporan tarif angkut Distribusi BBM ke Inland Depot Malang, Kediri dan 

Madiun 

2. Supply Point Konsinyasi Distribusi BBM ke Inland Depot Malang, Kediri 

dan Madiun 

3. Sales Point konsinyasi Distribusi BBM ke Inland Depot Malang, Kediri 

dan Madiun 

2. Data Sekunder, yaitu data yang bukan berasal dari pengumpulan sendiri oleh 

peneliti, melainkan sumber-sumber lainnya yang bersifat internal. Data 

sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang terkait 

dengan masalah penelitian baik  dari situs penelitian yang ada maupun dari 

situs-situs resmi lainnya yang sesuai kebutuhan penelitian. 

 
3.4. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan cara yang dipergunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data, pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data melalui : 
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Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dan meyakinkan 

dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Dokumen yang 

diperlukan untuk menunjang pemahaman dan penggalian data dalam 

penelitian ini berupa catatan resmi, arsip, makalah, surat keputusan, foto-foto, 

atau brosur dan lainnya yang dinilai berhungan erat dengan kebutuhan 

penelitian. 

 
3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1. Analisis Kualitatif 

Merupakan suatu kegiatan penganalisaan data yang berbentuk uraian atau 

laporan dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, 

guna mendapatkan kesimpulan yang terdiri dari analisis deskriptif yang 

menguraikan tentang data primer yang didapat dari lokasi penelitian.  

3.5.2. Analisis Kuantitatif 

Merupakan suatu kegiatan penganalisaan data yang berbentuk angka dengan 

cara mengklasifikasikan, membandingkan serta menghitung data angka dengan 

rumus yang relevan. Adapun analisis kuantitatif dalam penelitian ini yaitu 

perhitungan biaya angkut dengan rumus yang ditetapkan oleh Pertamina, yaitu : 

1. Perhitungan Biaya Angkut Pola Lama  

RTW = Jarak x Tarip x Jml Bahan Bakar (kilo liter) 

Isotank = Jarak x Tarip x Jml Bahan Bakar (kilo liter) 

Mobil Tangki = Jarak x Tarip x Jml Bahan Bakar (kilo liter) 
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2. Perhitungan Biaya Angkut Pola Baru 

Ongkos Angkut = Beban Tetap + Biaya Variabel 

Beban Tetap = Sewa MT + Upah + BBM + Maintenance 

Biaya Variabel = Biaya Overhead + Fee 

3.  Membandingkan Perhitungan Biaya Angkut Pola Lama dengan Perhitungan 

Ongkos Angkut Pola Baru 

 


