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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Sarana Angkutan Kereta Api 

 

Sarana terpenting dari angkutan kereta api adalah lokomotif. Lokomotif 

merupakan kendaraan rel yang dilengkapi dengan mesin penggerak berikut 

elemen pemindah tenaga dengan roda-rodanya dan khusus dipergunakan 

untuk menarik rangkaian gerbong penumpang ataupun barang. 

 

Sarana berikutnya adalah gerbong penumpang dan barang. Konstruksi yang 

kokoh dari gerbong merupakan salah satu persyaratan teknis yang harus 

dipenuhi disamping mampu melaju dengan kecepatan yang diharapkan. 

Persyaratan teknis pada gerbong berbeda dari gerbong penumpang, pada 

gerbong barang tidak terlalu menuntut kecepatan dan kenyamanan, karena 

yang diperlukan adalah konstruksi yang dapat menjaga agar barang yang 

diangkut utuh dan tidak rusak sampai tujuan. Sedangkan pada gerbong 

penumpang lebih memperhatikan kenyaman dalam perjalanan serta keamanan 

yang lebih baik. 
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B. Jenis Kereta Api 

 

Pada dasarnya kereta api terdiri dari dua bagian pokok, yaitu unit tenaga 

penggerak atau yang biasa disebut lokomotif dan unit pengangkut atau yang 

dikenal dengan istilah gerbong (Warpani,1990). 

Kereta api terbagi dalam beberapa jenis (Wikipedia Indonesia,2007) : 

1. Berdasarkan tenaga penggerak (lokomotif) 

- Lokomotif uap, merupakan cikal bakal mesinkereta api. Uap yang 

dihasilkan dari pemanasan air yang terletak di ketel uap digunakan 

untuk menggerakkan torak atau turbin dan selanjutnya disalurkan ke 

roda. Bahan bakarnya biasanya dari kayu atau batu bara. 

- Lokomotif diesel mekanis, menggunakan mesin diesel sebagai sumber 

tenaga yang kemudian ditransfer ke roda melalui transmisi mekanis. 

Lokomotif ini biasanya bertenaga kecil dan sangat jarang karena 

keterbatasan kemampuan dari transmisi mekanis untuk dapat 

mentransfer daya. 

- Lokomotif diesel listrik, merupakan lokomotif yang paling banyak 

populasinya. Mesin diesel yang diapakai untuk memutar generator agar 

mendapatkan energi listrik. Listrik tersebut digunakan untuk 

menggerakkan motor listrik besar yang langsung menggerakkan roda. 

- Lokomotif diesel hidrolik, lokomotif ini tidak sepopuler lokomotif 

diesel elelektrik karena perawatan dan kemungkinan terjadi 

problemnya cukup besar. 

- Lokomotif listrik, merupakan lokomotif terpopuler nomor dua setelah 

lokomotif diesel elektrik. Prinsip kerjannya hamper sama dengan 



8 

 

lokomotif diesel elektrik, tapi tidak menhasilkan listrik sendiri. 

Listriknya diperoleh dari kabel transmisi diatas jalur kereta api. 

Jangkauan kereta lokomotif ini terbatas hanya pada jalur yang tersedia 

jaringan transmisi listrik penyuplai tenaga. 

2. Berdasarkan rel 

- Kereta api rel konvensional. Kereta api rel konvensional adalah kereta 

api yang umum dijumpai. Menggunakan rel yang terdiri dari dua 

batang besi yang diletakkan dibantalan. Didaerah tertentu yang 

memiliki tingkat ketinggian curam, digunakan rel bergerigi yang 

diletakkan ditengah-tengah rel tersebut serta menggunakan lokomotif 

khususnya yang memiliki roda gigi. 

- Kereta api monorel. Kereta api monorel / rel tunggal adalah kereta api 

yang jalurnya tidak seperti kereta yang biasa dijumpai. Rel kereta ini 

hanya terdiri dari satu batang besi. Letak kereta api didesain 

menggantung pada rel atau diatas rel. Karena efisien, biasanya 

digunakan sebagai alat transportasi kota khususnya di kota-kota 

metropolitan dunia dan dirancang seperti jalan layang. Kereta ini juga 

sedang dikembangkan di Jakarta. 

3. Berdasarkan diatas / dibawah permukaan tanah 

- Kereta api permukaan. Kereta api permukaan yang berjalan diatas 

tanah. Umumnya kereta api yang sering kita jumpai adalah kereta api 

jenis ini. 

- Kereta api bawah tanah (subway). Kereta api bawah tanah adalah 

kereta api yang berjalan dibawah permukaan tanah. Kereta jenis ini 

dibangun dengan membangun terowongan dibawah tanah sebagai jalur 
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kereta api. Umumnya digunakan pada kota-kota besar seperti Tokyo, 

New York, dan Paris. Selain itu juga digunakan dalam skala kecil pada 

daerah pertambangan. 

4. Berdasarkan penggunaan 

- Kereta api penumpang, yang dirancang khusus untuk penumpang dan 

barang bawaan sekedarnya. Unit pengangkut jenis ini juga dikenal 

dengan kereta duduk. 

- Kereta api barang, yang dirancang khusus untuk mengangkut barang 

dan macamnya bergantung pada jenis barang yang diangkut seperti 

barang cair, padat, hewan dan lain-lain. Terdapat 3 jenis gerbong yang 

utama dan dibutuhkan, yaitu gerbong tertutup, gerbong datar, dan 

gerbong tangki 

 

C. Stasiun Kereta Api 

 

Stasiun adalah tempat berkumpulnya penumpang dan barang yang 

menggunakan moda angkutan kereta api. Selain itu, stasiun juga berfungsi 

sebagai tempat pengendali dan pengatur lalu lintas kereta api, serta sebagai 

depo kereta api. Stasiun yang besar sering pula menjadi tempat perawatan 

kereta api dan lokomotif. Stasiun adalah terminal akhir dan awal perjalanan 

kereta api namun bukan merupakan tujuan atau awal perjalan sebenarnya 

(Warpani,1990). 
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Beberapa stasiun yang dilewati oleh K.A. Way Umpu beserta jaraknya dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Jarak antar stasiun pada lintas Tanjung Karang-Kotabumi 

No. Lintas Jarak (km) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Tanjung Karang – Labuhan Ratu 

Labuhan ratu – Rejosari 

Rejosari – Tegineneng 

Tegineneng – Rengas 

Rengas – Bekri 

Bekri – Haji Pemanggilan 

Haji Pemanggilan – Sulusuban 

Sulusuban – Blambangan Pagar 

Blambangan Pagar – Kalibalang 

Kalibalang – Candimas 

Candimas - Kotabumi 

 total 

4,753 

11,531 

10,550 

7,935 

7,051 

8,820 

6,750 

8,252 

8,218 

6,548 

5,592 

86 

Sumber : PT.KAI (Persero) Sub Divisi Regioanal III.2 Tanjung Karang 

 

D. Kereta Api Rel Diesel (KRD) Way Umpu 

 

Kereta Api Rel Diesel (KRD) jurusan Tanjung Karang – Kotabumi Way 

Umpu merupakan KRD hidrolik. Pada KRD yang menggunakan konstruksi 

hidrolik, mesin diesel yang terletak dibawah casis berhubungan langsung 

dengan penggerak roda secara mekanik. Sistem ini memiliki beberapa 
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keuntungan, diantaranya adalah dapat menerobos rel yang tergenang banjir, 

dan tidak membutuhkan perawatan secara elektrik. KRD ini terdiri dari 4 

gerbong. Tempat duduk KRD ini memiliki kapasitas masing-masing gerbong 

adalah 64 kursi pada gerbong 05, 72 kursi pada gerbong 06, 70 kursi pada 

gerbong 07, dan 64 kursi pada gerbong 08, dimana terbagi atas dua lajur, yang 

tiap lajurnya diberi nomor tempat duduk 1a, 1b, 1c, 1d dan seterusnya 

.Dengan kapasitas maksimum yang diijinkan +25% dari kapasitas masing 

gerbong yaitu sebesar 338 orang. 

 

Untuk jadwal pemberangkatan , dari Stasiun Tanjung Karang berangkat pada 

pukul 06.30 – tiba di Stasiun Kotabumi pukul 08.30. Lalu dari Stasiun 

Kotabumi berangkat pukul 10.30 – tiba di Stasiun Tanjung Karang pukul 

12.30. Kemudian berangkat lagi dari Stasiun Tanjung Karang pukul 13.30 – 

tiba di Stasiun Kotabumi pukul 15.30. Lalu dari Stasiun Kotabumi kembali 

berangkat pukul 16.30 – tiba di Stasiun Tanjung Karang pukul 18.30. Jadual 

keberangkatan dan kedatangan K.A. Way Umpu dapat dilhat pada tabel 2. : 

 

Tabel 2. Jadual keberangkatan dan kedatangan 

Tanjung Karang Kotabumi 

Tiba Berangkat Tiba Berangkat 

- 

12.37 

18.40 

06.30 

13.30 

- 

08.33 

15.33 

- 

10.35 

16.45 

- 

Sumber : PT. KAI (Persero) Sub Divisi Regional III.2 Tanjung Karang 
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Tarif yang dikenakan adalah Rp. 20.000,- per penumpang, yaitu tarif seragam 

antara stasiun singgah, tidak disesuaikan dengan jarak. 

Adapun wilayah operasi KRD Way Umpu ini, yaitu St. Tanjung Karang, 

St.Labuhan Ratu, St.Rejosari, St.Tegineneng, St.Rengas, St.Bekri, St.Haji 

Pemanggilan, St.Sulusuban, St.Blambangan Pagar, St.Kalibalangan, St. 

Candimas, St.Kotabumi. 

 

E. Karakteristik Penumpang 

 

Kondisi sosial ekonomi pelaku perjalanan berpengaruh dalam menentukan 

pemilihan moda angkutan. Variabel sosial ekonomi yang dapat menjelaskan 

atau mempengaruhi pelaku perjalanan adalah sebagai berikut : 

 

1. Jenis kelamin 

Umumnya pria lebih banyak menggunakan angkutan dari pada wanita, karena 

pria memang lebih aktif melakukan kegiatan di luar rumah, atau karena alasan 

keaman, wanita membatasi diri dalam menggunakan angkutan umum terutama 

pada malam hari. 

2. Usia  

Individu dengan usia lebih dari 50 tahun atau dibawah usia 20 tahun 

kemungkinan lebih sedikit mengendarai kendaraan pribadi dan lebih 

bergantung pada angkutan umum dalam perjalan. 

3. Pendidikan terakhir 

Umumnya pendidikan terahir adalah SMA, karena masyarakat biasanya 

setelah lulus SMA langsung bekerja atau melanjutkan pendidikan ke 
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perguruan tinggi, dalam hal ini sering melakuakan perjalanan. Untuk 

pendidikan terakhir yang lain umumnya merata. 

4. Pekerjaan  

Biasanya pengguna kereta api adalah untuk kegiatan yang sifatnya rutin yaitu 

bekerja dan kegiatan sekolah. Mereka yang sudah bekerja maupun biasanya 

memiliki kendaraaan sendiri sehingga jumlah pengguna angkutan umum dari 

golongan ini lebih sedikit. 

5. Penghasilan  

Tingkat penghasilan berhubungan erat dengan tingkat kepemilikan kendaraan, 

oleh karena itu umumnya keluarga atau individu berpenghasilan rendah 

cenderung lebih banyak menggunakan angkutan umum. 

6. Maksud dan Tujuan perajalan 

Pemilihan angkutan umum berkaitan dengan maksud perjalan. Ada beberapa 

perjalanan yang akan lebih pantas bila menggunakan moda transportasi 

tertentu. Contohnya untuk menghadiri resepsi pernikahan tentunya orang lebih 

memilih angkutan pribadi dibanding angkutan umum. 

7. Intensitas Perjalanan 

Perjalanan yang sifatnya rutin atau frekuensi tinggi umumnya menggunakan 

moda transportasi yang murah, misalnya untuk perjalan bekerja atau sekolah. 

8. Kota Tujuan 

Kota tujuan umumnya adalah Kotabumi dan Tanjung Karang yang merupakan 

stasiun pemberhentian terakhir. 

 

F.   Persepsi Penumpang Atas Kinerja Operasional 

 Persepsi penumpang atas kinerja operasi KRD Way Umpu : 
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1. Tarif KRD 

Tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp. 20.000,- berjenis tarif flat, artinya 

tarif yang dikenakan tidak berdasarkan jarak tempuh yang ada atau per 

stasiun, untuk sekali menggunakan moda ini kemanapun tujuannya akan 

dikenakan biaya tersebut. Tarif ini diberlakukan atas dasar tingkat 

pelayanan kereta api yang berkelas eksekutif (AC). 

2. Alasan memilih KRD 

Alasan penumpang dalam memilih KRD sebagai transportasi mereka 

umunya dilihat dari tarif yang murah, kecepatan dan keamanan. 

3. Waktu tempuh 

Waktu tempuh kereta api menjadi penilaian terhadap pelaku perjalanan 

lebih dikarenakan seharusnya lebih cepat dibandingkan oleh moda 

transportasi darat yang lainnya. 

4. Keberangkatan dan Kedatangan KRD 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah kejadian keterlambatan pada jadual 

semestinya keberangkatan KRD distasiun awal dan pada saaat KRD akan 

datang atau tiba distasiun tujuan akhir sebelum jadual pemberangkatan 

berikutnya. 

5. Pelayanan kereta api 

Kereta kelas bisnis jelas lebih berbeda dengan kereta kelas ekonomi, salah 

satunya adalah ketersediaan tempat duduk adalah faktor penting bagi 

penumpang, apalagi untuk jarak tempuh yang jauh. Biasanya penumpang 

akan enggan menggunakan moda transportasi yang ketersediaan tempat 

duduk yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang. Dan juga 

ketersediaan kaca jendela guna sirkulasi udara bagi penumpang. 
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6. Gangguan kenyamanan 

Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah gangguan yang sering dijumpai 

penumpang, seperti kepadatan penumpang, dan kenyamanan terhadap 

adanya pedagang asongan ataupun pengamen dikereta api saat berjalan. 

 

G. Karakteristik Moda Transportasi Kereta Api 

 

Dalam beberapa hal sistem Kereta Api memiliki kelebihan jika dibandingkan 

dengan angkutan lain. Beberapa keunggulan kereta api dibandingkan moda 

transportasi yang lain yaitu : 

1. Mampu mengangkut secara massal 

Sebagai ilustrasi dapat dituliskan bahwa satu rangkaian Kereta Api Diesel 

mampu mengangkut 270 orang/perjalanan. 

2.  Tingkat keselamatan yang tinggi 

 Dari hasil penelitian para ahli ternyata terbukti bahwa Kereta Api adalah   

moda yang paling aman, seperti ditunjukkan dalam tabel 3. berikut : 

 

Tabel 3. Tingkat Resiko Kecelakaan Berbagai Moda Transportasi 

 

Moda Transportasi Kematian per jutaan jam 

Kereta Api 0.02 

Bus 0.05 

Kendaraan Pribadi 0.06 

Perusahaan Penerbangan 1.00 
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Sepeda Motor 9.00 

Kano 10.00 

Penerbangan Pribadi 27.00 

Sumber : Prosiding : Simposium dan diskusi panel Pendidikan dan Teknologi 

Perkeretaapian (1995),dikutip dari tesis Basuki Murdoko,2001 

 

3. Sangat Hemat Energi 

 Untuk konsumsi bahan bakar, kereta api hanya 1,8 liter solar/ km. 

4. Bersahabat Dengan Lingkungan 

 Dengan daya angkut sangat besar maka kadar polusi yang ditimbulkan 

oleh Kereta Api dibagi dengan jumlah penumpang yang diangkut 

memberikan kadar pencemaran yang sangat rendah. 

Sementara itu kelemahan moda transportasi Kereta Api adalah : 

a.. Dengan lintasannya yang tetap, aksesbilitas penumpang menjadi sulit, 

tidak semudah angkutan jalan raya yang menyesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dan pada kerata api ini, penumpang hanya bisa 

naik turun di stasiun-stasiun tertentu. 

b. Investasi Mahal  

Pembuatan dan perawatan jalan kereta api (rel) membutuhkan biaya 

yang lebih mahal dibandingkan dengan pembuatan dan perawatan jalan 

raya. 
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H. Indikator Pelayanan Angkutan Umum 

 

Indikator pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam 

trayek tetap dan teratur (Endang dan Ismono,2000, dalam Dewi 2003) 

adalah : 

a. Faktor Muatan (Load Factor) 

Faktor muatan adalah perbandingan antara kapasitas terjual dan 

kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang dinyatakan dalam persen 

(%). Faktor muatan 0,5 artinya tempat duduk kendaraan yang terisi oleh 

penumpang adalah 50 % dari kapasitas. Kendaraan dengan faktor muat 

> 1 artinya jumlah penumpang di dalam kendaraan lebih banyak dari 

jumlah tempat duduk.. 

Faktor muatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

LF =  
S

Pnp
  x  100 %         ...………………………………(1) 

Keterangan : 

LF         =  Faktor muatan (%) 

Pnp   =  Jumlah penumpang 

S =  Jumlah tempat duduk  

 b.  Kecepatan perjalan 

Kecepatan perjalan angkutan umum menggambarkan baik atau tidaknya 

kinerja angkutan umum.  

Untuk menentukan kecepatan perjalan digunakan rumus : 
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 Kp =Jt / Wt            .............................................................  (3) 

Keterangan : 

Kp   = kecepatan angkutan umum 

Jt     = jarak tempuh antar stasiun 

Wt    = Waktu tempuh antar stasiun 

 

c. Jumlah Rata-Rata Penumpang 

Jumlah penumpang per trip dihitung dari jumlah total penumpang untuk 

seluruh trip yang diamati dibagi dengan jumlah trip yang diamati. 

Untuk menghitung jumlah penumpang per trip digunakan rumus : 

P = P1+P2+…    .................................………………………………(4) 

 nt 

 

keterangan : 

 

P1 = jumlah penumpang trip ke-1 (arah yang sama) 

P2 = jumlah penumpang trip ke-2 (arah yang sama) 

nt = jumlah trip yang diamati 

P  = jumlah penumpang rata-rata per hari 

 

I. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Pada penelitian Juliana (2009) disimpulkan bahwa : 

1. Penumpang kereta api memiliki karakteristik sebagai berikut untuk 

laki-laki 53% dengan umur 15-25 tahun sebesar 50% dan pendidikan 

terakhir SMA 47% dengan Pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa 24% 

dan berpenghasilan < Rp.1.000.000,- sebesar 42%. Penumpang bus 
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non AC memiliki karakteristik untuk laki-laki 55% dengan umur 15-

25 th sebesar 47% dan pendidikan terakhir SMA 42% dengan 

Pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa 23% dan berpenghasilan > 

Rp.1.000.000,- sebesar 40%. 

2. Berdasarkan hasil kinerja angkutan umum dapat diperoleh load factor 

untuk kereta api sebesar 83,45%,jumlah penumpang per hari kereta 

api 312 orang.  

3. Nilai load factor bus non AC 77,291%. Jumlah penumpang per 

kendaraan per hari bus non Ac 28 orang. 

4. Dari hasil perhitungan dan hasil analisis karakteristik penumpang dan 

kinerja angkutan diketahui angkutan yang memberikan pelayanan 

yang lebih baik adalah kereta api dapat dilihat dari hasil survey 

kebanyakan penumpang memberikan penilaiian waktu tunggu sedang 

untuk kereta api karena keberangkatan kereta api sudah terjadwal, 

sedangkan bus non AC adalah lama disebabkan pengeteman yang 

sangat lama, yang disebabkan kurangnya minat penumpang untuk 

menggunakan bus non AC,sedangkan untuk jarak tempuhnya lebih 

cepat yaitu 86 km sedangkan untuk bus non AC adalah 105 km 

dengan tariff yang lebih mahal Rp. 14.000,- dibandingkan kereta 

yang hanya Rp.8.000,-. 

 

Pada penelitian Oka Nugroho (2008) disimpulkan bahwa : 

Karakteristik sosial ekonomi penumpang KRD jurusan Tanjung Karang – 

Kotabumi terbanyak untuk penghasilan per bulan adalah Rp. 1.000.000,-  

s/d Rp. 1.500.000,- sebesar 29,72% , maksud perjalan adalah bekerja 



20 

 

sebesar 47,5% dan frekuensi perjalanan 5-6 kali seminggu sebesar 

44,69%. Persepsi Penumpang KRD mengenai tariff sebesar Rp.8.000,- 

umumnya telah sesuai sebesar 92,50%, alasan memilih KRD umumnya 

adalah lebih murah sebesar 45,63% dan gangguan kenyaman yang 

dirasakan penumpang paling banyak adalah kepadatan penumpang 

sebesar 62,81%. 

 


