
 
 

 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang 

Indonesia memiliki sumber cadangan batubara yang cukup besar, akan tetapi 

baru sedikit yang dapat dieksploitasikan. Potensi batubara yang dimiliki Provinsi 

Sumatera Selatan diketahui mencapai sekitar 85% dari total cadangan yang terkandung 

dalam bumi Sumatera, atau sekitar 22,24 milyar ton. Artinya, sekalipun 

penambangannya dimaksimalkan hingga 50 juta ton pertahunnya, batubara tidak akan 

habis ditambang selama 200 tahun.  

Melimpahnya kandungan batu berwarna hitam ini tidak didukung oleh lokasi 

tambang. Jauhnya lokasi penambangan, serta tujuan penampungan (Stockpile) yang 

berbeda antara perusahaan batubara mengakibatkan perbedaan dalam pemilihan moda 

angkutan. Pengangkutan batubara dari Provinsi Sumatera Selatan menuju Provinsi  

Lampung menggunakan moda truk mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan akibat 

beban berlebih (overloading). Truk-truk yang membawa batubara membawa muatan 

batubara melebihi kapasitas wajar. Truk-truk tersebut membawa muatan batubara 

sebanyak 25-30 ton, sedangkan batas wajar hanya 20 ton, sehingga membawa 

beberapa efek negatif yang merugikan masyarakat dan Negara. Masyarakat tidak 

memperoleh kompensasi dari pengusaha batubara atas ekternalitas negatif yang 

ditimbulkan oleh truk-truk pengangkut batubara yang melintasi jalan nasional.  
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 Eksternalitas negatif yang timbul yaitu :  

1. Rusaknya jalan nasional dan infrastruktur jalan akibat beban berlebih 

(overloading) truk-truk pengangkut batubara.  

2. Kemacetan 

3. Polusi 

4.   Naiknya Tingkat Kecelakaan 

Perlunya moda angkutan yang tepat untuk pengangkutan batubara sehingga 

memiliki efek eksternalitas negatif terkecil, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan 

akibat kegiatan penyaluran batubara. Kereta api  sebagai salah satu moda angkutan 

barang memiliki beberapa keunggulan karena dapat menyelenggarakan rencana-

rencana perjalanan secara teratur dan dapat diandalkan, artinya tidak banyak 

tergantung pada cuaca, kecuali badai, topan, atau banjir. Kereta api juga memiliki 

keunggulan dapat mengangkut muatan dalam jumlah yang besar.  

Tingginya tingkat keselamatan hingga adanya jaminan barang-barang sampai di 

tujuan dengan keadaan baik, karena memiliki jalur perjalanan sendiri sehingga efek 

negatif yang ditimbulkan lebih sedikit dibandingkan pengangkutan batubara 

menggunakan moda truk. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Kenaikan permintaan akan kebutuhan batubara untuk industri khususnya di 

Provinsi Lampung harus diimbangi dengan jumlah produksi. Batubara sebagai sumber 

energi alternatif pengganti minyak bumi harus didukung dengan moda transportasi 

yang memadai. 
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Akibat letak tambang batubara yang jauh dari perkotaan, serta tujuan 

penampungan (Stockpile) yang berbeda antara perusahaan batubara mengakibatkan 

perbedaan dalam pemilihan moda angkutan, akibatnya dalam penyaluran batubara 

terdapat perusahaan yang menggunakan moda kereta api yaitu PT Bukit Asam Tbk, 

sedangkan yang menggunakan moda truk ialah perusahaan swasta. Pengangkutan 

batubara menggunakan moda truk menimbulkan berbagai macam efek negatif, 

rusaknya jalan nasional, naiknya tingkat kecelakaan, kemacetan dan polusi udara 

menjadi salah satu masalah yang harus difikirkan oleh pemerintah, artinya harus dicari 

moda angkutan lain yang memiliki keunggulan untuk pengangkutan batubara dan 

memiliki efek negatif yang lebih kecil. 

Kereta api dinilai sebagai salah satu moda angkutan barang yang dinilai tepat 

untuk pengangkutan batubara karena memiliki daya angkut yang besar dan tidak 

merusak infrastruktur jalan, menimbulkan kemacetan dan lain-lain. Pengangkutan 

batubara menggunakan moda truk mencerminkan belum sepenuhnya kereta api 

dimanfaatkan untuk angkutan batubara, meskipun kereta api memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan dengan moda truk dalam fungsinya untuk mengangkut 

batubara. 

C.    Batasan Masalah 

Penulisan tugas akhir ini dibatasi pada pembahasan mengenai :  

1. Moda angkutan yang akan diteliti dalam penelitian ini  adalah truk dan kereta 

api babaranjang rute Provinsi Sumatera Selatan menuju Provinsi Lampung. 

2. Barang yang dibahas dalam penelitian ini adalah batubara saja. 
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3. Perusahaan batubara yang diteliti ialah :  a. PT. Bukit Asam, Tbk 

   b.  Perusahaan Swasta 

4. Pengambilan data dengan teknik survei kuisioner (questionnaire survey) dan 

survei wawancara (interview survey). 

D.     Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap perusahaan dalam 

menentukan moda angkutan batubara. 

2. Menganalisis perbandingan biaya angkut antara kereta api dan truk dalam 

penyaluran batubara persatuan ton/km dari Provinsi Sumatera Selatan menuju 

Provinsi Lampung, terkait kerusakan jalan akibat overloading muatan truk 

dalam penyaluran batubara. 

3. Mengetahui respon/persepsi perusahaan batubara terhadap rencana 

pengembangan jalur rel kereta api. 

4. Menghitung kebutuhan kapasitas lintas untuk beberapa tahun kedepan terkait 

rencana peningkatan produksi PT. Bukit Asam. 

E.   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu : 

1. Memberi gambaran manfaat atau peluang kereta api sebagai angkutan 

batubara. 

2. Memberi masukan alternatif moda angkutan barang selain truk terkait 

overloading yang menyebabkan kerusakan jalan. 
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F.   Metode dan Sistematika Pelaporan 

 Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab : 

Bab I  :   Pendahuluan 

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta metode dan sistematika 

penulisan. 

Bab II  :  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang peninjauan kembali  pustaka-pustaka yang terkait. 

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) 

pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya) tentang masalah yang 

berkaitan. 

Bab III  :  Metodologi dan Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang cara peneliti untuk merumuskan langkah-

langkah dalam menganalisis masalah dan dalam penulisan tugas akhir. 

Bab IV :  Analisis dan Pe mbahasan Masalah 

Bab ini menguraikan tentang analisis semua permasalahan yang ada, 

dimana masalah masalah yang muncul akan diselesaikan melalui 

penelitian. Pada bab ini juga dilaporkan secara detail rancangan tehadap 

penelitian yang dilakukan, baik perancangan secara umum dari sistem 

yang dibangun maupun perancangan yang lebih spesifik. 
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Bab V  :  Hasil Dan Kesimpulan 

Berisi kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dan saran dapat 

dikemukakan kembali masalah penelitian serta hasil dari penyelesaian 

masalah. 


