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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1.Latar Belakang 

 

Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan 

keunggulan khusus. Kemampuannya untuk mengangkut baik orang maupun 

barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, 

mempunyai faktor keamanan yang tinggi. Selain itu kereta api memiliki tingkat 

pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda 

transportasi jalan untuk jarak jauh dan untuk daerah padat lalu lintasnya, seperti 

angkutan perkotaan. 

 

Kereta api dapat mengangkut secara massal dalam waktu yang sama (angkutan 

massal), sehingga untuk daerah-daerah yang cukup padat mobilitasnya lebih 

tepat untuk menggunakan moda kereta api. Dalam hal ini jelas bahwa system 

angkutan umum missal merupakan system angkutan umum yang efektif dan 
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dapat menjadi tulang punggung transportasi perkotaan atau merupakan solusi 

ketika jalan tidak mampu lagi mengakomodasi pergerakan. 

Bandar lampung sebagai pusat ibukota provinsi lampung menjadi pusat 

kegiatan masyarakat lampung. Aktivitas perekonomian, pendidikan, rekreasi, 

dan pekerjaan yang semakin meningkat mendorong masyarakat lampung 

berinteraksi tidak hanya disatu tempat. Kini banyak masyarakat lampung 

yang tidak segan untuk melakukan aktivitas diluar daerahnya.  

 

Kotabumi sebagai ibukota Kabupaten Lampung Utara yang merupakan tempat 

strategis dimana Kotabumi dilewati Jalur Lintas Sumatra sehingga sarana dan 

prasarana lebih dimaksimalkan untuk kemajuan Kotabumi. Banyak masyarakat 

Kotabumi melakukan perjalanan antar kota khususnya ke Bandar Lampung 

ataupun sebaliknya. 

 

Semakin meningkatnya intensitas kegiatan sosial ekonomi masyarakat maka 

semakin meningkat pula permintaan akan jasa transportasi. Kereta Api sebagai 

angkutan massal diharapkan mampu bersaing dengan moda transportasi lainnya 

terutama dalam usaha peningkatan pelayanan. Maka Pemerintah Provinsi 

Lampung bekerja sama dengan PT.Kereta Api (Persero) Sub Divisi III.2 Tanjung 

Karang telah menyediakan Kereta Api Rel Diesel (KRD) Ruwai Jurai dan 

Seminung pada tahun 2007, namun dikarenakan adanya kendala teknik pada 

mesin kereta ini, maka PT.KAI tidak lagi mengoperasikannya pada akhir 2012, 
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kemudian operasi kereta tersebut digantikan oleh KRD AC Way Umpu pada 

tahun 2012 hingga kini. 

Pengoprasiaan KRD ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik dan 

nyaman bagi masyarakat lampung yang hendak ke Kotabumi ataupun ke Bandar 

Lampung. Dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian rakyat didaerah 

serta menjadi bagian dari beberapa misi Gubernur Lampung dalam memberikan 

pelayanan transportasi dan sarana transportasi bagi masyarakat di Lampung. 

Oleh karena itu penting untuk melakukan penelitian terhadap kinerja KRD AC 

Way Umpu yang telah beroperasi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan : 

1. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi massal yang 

memiliki keunggulan dan karakteristik khusus. 

2. Pelaku perjalanan Tanjung Karang -  Kotabumi semakin bertambah 

akibat tingginya pertumbuhan ekonomi masyarakat lampung. 

3. Perlunya peninjauan terhadap kinerja KRD AC Way Umpu yang baru 

beroprasi menggantikan kereta sebelumnya. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui karakteristik pelaku perjalanan yang lebih memilih 

menggunakan moda KRD AC Way Umpu. 

2. Mengetahui kondisi tingkat pelayanan moda KRD AC Way Umpu. 

3. Menganalisis kinerja KRD AC Way Umpu jurusan Tanjung Karang – 

Kotabumi dari segi tarif, load factor, kecepatan perjalanan, jumlah rata-rata 

penumpang per trip berdasarkan karakteristik penumpang yang ada. 

 

1.4. Batasan Masalah 

 

Perencanaan transportasi merupakan permasalahan dengan cakupan yang 

luas, maka batasan pada penelitian ini : 

1. Moda yang ditinjau yaitu Kereta Rel Diesel AC Way Umpu jurusan 

Tanjung Karang – Kotabumi. 

2. Karakteristik perilaku pemilihan moda angkutan umum untuk perjalanan dari 

Tanjung Karang - Kotabumi, antara lain :jenis kelamin, golongan usia, jenis 

pekerjaan, golongan penghasilan, pendidikan terakhir, intensitas perjalanan, 

maksud tujuan perjalanan, kota tujuan. Persepsi penumpang yang dibahas 

meliputi : tarif, ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan, alasan 
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memilih KRD AC Way Umpu, Gangguan kenyamanan, dan pelayanan KRD 

AC Way Umpu. 

3. Penelitian tentang kinerja angkutan umum menyangkut : tarif,  jumlah rata-

rata  penumpang per trip, load factor, kecepatan perjalanan berdasarkan 

karakteristik penumpang. 

4. Pengamatan kereta KRD AC Way Umpu dilakukan sebanyak 3 hari yang 

mewakili, yaitu hari kerja Senin, hari transisi Jum’at dan hari libur Minggu. 

5. Pengambilan data primer dilakukan dengan pengisiaan kuisioner melalui 

wawancara dengan responden. Data sekunder diperoleh dari Dinas 

Perhubungan Provinsi dan PT.KAI (persero) Sub Divisi III.2 Tanjung Karang. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Memberikan gambaran / Informasi tentang kinerja dan tingkat pelayanan 

angkutan KRD AC Way Umpu jurusan Tanjung Karang - Kotabumi. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan  masukan dalam hal penerapan kebijaksanaan 

operasional Kereta Api Diesel AC Way Umpu terutama dalam peningkatan 

mutu pelayanannya pada masa yang akan datang guna mendukung penataan 

system transportasi yang baik. 


