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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan  pada  penelitian 

terhadap Kereta Api Diesel AC Way Umpu Jurusan Tanjung Karang – Kotabumi  

dapat ditarik beberapa simpulan  sebagai berikut : 

1. Karakteristik penumpang 

Berdasarkan analisa data karakteristik  penumpang yang menggunakan moda 

KRD Way Umpu secara garis besar 62,33% berusia dewasa ( 21-40 th ). Dari 

segi pekerjaan lebih banyak pelajar/mahasiswa 34%, diikuti wiraswasta 

23,33%, PNS/TNI/POLRI 22,67%. Tingkat penghasilan terbanyak 

Rp.1.000.000,- sebesar 36,67%. Maksud perjalanan sekolah 31% dan 

kunjungan sosial 47,67% . Untuk intensitas perjalanan 1kali seminggu 49% 

dengan tujuan terbanyak ke stasiun akhir yaitu Tanjung Karang 96,35% dan 

Kotabumi 95,34%. 
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2. Tingkat pelayanan 

Dari hasil pembahasan untuk tingkat pelayanan KRD masih dapat dikatakan 

baik. Hal ini didasari dari beberapa faktor penilaian yang baik dalam hal 

waktu keberangkatan dan kedatangan, waktu tempuh, kebersihan, keamanan , 

kenyamanan, dan tidak terlalu sering terjadi kepadatan penumpang dihari non 

libur/kerja. 

 

3. Tarif, load factor, jumlah rata2 penumpang 

Tarif flat yang diberlakukan oleh PT. KAI Tanjung Karang mengakibatkan 

kurangnya daya beli pelaku perjalanan distasiun-stasiun sepanjang jalan 

menuju Tanjung Karang atau Kotabumi. Sehingga berdampak pada turunnya 

load factor di beberapa stasiun. Untuk rata-rata penumpang perhari dari arah 

Tanjung Karang tertinggi sebesar 387,14. Dan angka penumpang tertinggi 

yaitu pada trip 2 sebesar 289 merujuk pada nilai load factor yang mencapai 

angka 118 %.  

Sedangkan rata-rata penumpang perhari dari arah Kotabumi tertinggi pada 

hari jum’at sebesar 643. Sedangkan untuk rata-rata per trip 1 dan 2 sebesar 

256 – 205,6. Angka penumpang tertinggi yaitu pada trip 1 dan 2 sebesar 315 

dan 328 merujuk pada nilai load factor yang mencapai angka 112% dan 118% 

melebihi kapasitas KRD ini 

 

 

 



58 
 

B. Saran 

Dari hasil penelitian, penyusun memberikan saran sebagai berikut : 

1. Sebaiknya pemberlakuan tarif flat digantikan dengan tarif persegmen untuk 

meningkatan load factor dimasing-masing stasiun seperti dalam pembahasan. 

2. Mempersiapkan tambahan gerbong pada saat hari besar ataupun hari libur 

untuk mengatasi lonjakan penumpang yang terjadi sewaktu-waktu. 

3. Menyiapkan tambahan trip pada  saat hari libur agar KRD tidak berjalan 

dengan melebihi kapasitas yang ditentukan. 


