
 

 

 

 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil analisis perhitungan pengangkutan batubara menggunakan moda 

angkutan truk dan moda angkutan kereta api yang telah dilakukan , maka 

dapat disimpulkan sebagai sebagai berikut : 

1. Pemilihan moda angkutan batubara pada setiap perusahaan dipengaruhi 

oleh letak tambang dan stockpile masing-masing perusahaan, sehingga 

dipilih moda yang paling efisien dan ekonomis dan dapat mengurangi 

kerusakan infrastruktur jalan raya  

2. Berdasarkan hasil perbandingan biaya angkut bahwa biaya angkut moda 

angkutan kereta api lebih ekonomis dibandingkan moda angkutan truk 

dengan biaya angkut Rp.428,- per ton/km untuk kereta api dan Rp. 608,- 

per ton/km untuk truk 

3. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa mengkombinasi moda kereta 

api dan truk lebih ekonomis dibandingkan hanya menggunakan moda 

angkutan truk sebagai alat transportasi pengiriman batubara  

4. Dari hasil penelitian didapatkan ketertarikan perusahaan swasta untuk 

berpindah ke moda kereta api apabila ada akses jalur kereta api untuk 
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perusahaan swasta karena biaya pengangkutan yang lebih murah untuk 

pengangkutan dalam jumlah besar 

5. Untuk perusahaan swasta yang terkendala moda angkutan untuk 

peningkatan produksi. Perusahaan mendukung program PT. KAI untuk 

membuat jalur baru dan membuat jalur ganda, karena apabila jalur baru 

tersebut memiliki akses ke tambang dan stockpile perusahaan dan 

dengan meningkatnya kapasitas lintas yang ada, meningkatkan peluang 

perusahaan swasta untuk menggunakan moda kereta api.  

6. Dengan dibangunnya Dryport sebagai pelabuhan darat dapat 

mempermudah pengangkutan batubara melalui moda angkutan kereta 

api yang lebih ekonomis dan efisien. 

5.2. Saran 

1. Untuk perusahaan swasta yang memiliki target angkutan yang minim 

dan harus menggunakan moda angkutan truk, sebaiknya melalui jalur 

khusus angkutan truk batubara, agar tidak melewati jalan umum, 

sehingga tidak menimbulkan resiko kemacetan, kecelakaan dan 

kerusakan jalan 

2. Untuk memenuhi kapasitas lintas yang sudah padat diperlukan 

peningkatkan infrastruktur dengan cara membangun jalur ganda atau 

double track sepanjang lintasan yang belum dibangun. Sehingga  

perusahaan swasta yang ingin beralih ke moda kereta api dapat 

menggunakan fasilitas  kereta barang.    
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3. Penggunaan moda kereta api sebagai angkutan batubara juga turut 

mendukung program pemerintah daerah terkait kerusakan jalan akibat 

truk pengangkut batubara yang mengangkut beban berlebih. 

4. Pengawasan yang ketat terhadap truk-truk angkutan batubara agar tidak 

melebihi kapasitas angkut yang wajar, seperti dibuatkan Peraturan 

daerah (Perda) khusus truk angkutan batubara sehingga tidak 

mempercepat kerusakan jalan. 

5. Dengan diadakannya pembangunan double track yang direncanakan 

selesai pada tahun 2018 diharapkan pengangkutan batubara ataupun 

pengangkutan material lainnya yang menggunakan jalan raya dapat 

beralih ke moda kereta api barang sebagai alternatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


