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ABSTRAK 

 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi perusahaan untuk menentukan moda angkutan, mengetahui 

perbandingan biaya angkut antara kereta api dan truk perton/km, mengetahui 

respon tiap perusahaan batubara terhadap rencana pengembangan jalur rel kereta 

api, serta menghitung kebutuhan double track untuk beberapa tahun kedepan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran manfaat atau peluang 

kereta api sebagai angkutan batubara dan memberikan masukan moda alternatif 

angkutan barang selain truk, terkait overloading yang menyebabkan kerusakan 

jalan. Penelitian dilakukan di tiga perusahaan pertambangan batubara yaitu PT. 

Bukit Asam Tbk yang menggunakan moda kereta api dan dua perusahaan yang 

menggunakan moda truk yaitu PT. Sumatera Bahtera Raya dan PT. Putera 

Lampung serta PT. Kereta Api Indonesia selaku penyedia jasa layanan kereta api. 

Pengumpulan data dilakukan dengan survey wawancara dan pembagian 

kuesioner. 

 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi perusahaan 

dalam menentukan moda angkutan adalah letak tambang dan stockpile serta target 

produksi perusahaan. Untuk biaya pengangkutan perton/km kereta api memiliki 

keunggulan biaya yang lebih murah untuk beban yang besar dan jarak yang 

semakin jauh tetapi kurang fleksibel untuk menjangkau tempat-tempat tertentu. 

Kereta api memiliki biaya sebesar Rp 383 perton/km dan truk Rp 790 perton/km. 

Untuk alternatif solusi ialah dengan mengkombinasikan dua moda angkutan 

tersebut, dan biaya yang dihasilkan 48% lebih murah dibandingkan hanya 

menggunakan moda truk. Moda truk tetap dibutuhkan untuk penyaluran dari 

tambang menuju stasiun atau akses lintasan kereta api terdekat dan dari stasiun 

terdekat menuju stockpile perusahaan. 

Dari hasil perhitungan kebutuhan double track untuk tahun 2016 stasiun dengan 

kapasitas lintas yang belum memadai apabila dibangun double track terjadi 

peningkatan kapasitas lintas rata-rata sebesar 2,3 kali lipat dibandingkan kapasitas 

lintas jalur eksisting/jalur tunggal. Untuk lintas Tarahan-Kotabumi apabila 

dibangun double track kapasitas lintas terkecil adalah sebesar 62 lintasan/hari 

dengan frekuensi kebutuhan rata-rata 58 lintasan/hari, lintas Kotabumi- Baturaja 

menjadi 62 lintasan/hari dengan kebutuhan rata-rata sebesar 54 lintasan/hari dan 

lintas Baturaja-Tj.Rambang menjadi 71 lintasan/hari dengan kebutuhan rata-rata 

sebesar 62 lintasan/hari. Terjadi perbedaan kebutuhan kapasitas lintas minimum 

dikarenakan jumlah kereta yang melintas. Jumlah tersebut sudah mencukupi untuk 



program PT.Bukit Asam dan dua perusahaan swasta serta sudah termasuk dengan 

kebutuhan kereta lain seperti kereta barang dan penumpang. 
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