
 
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.   Latar Belakang 

 

Meningkatnya aktivitas antar wilayah perkotaan menyebabkan meningkatnya 

pula permintaan akan pelayanan angkutan umum sehingga diperlukan moda 

yang tepat untuk pelayanan tersebut. Bandar Lampung sebagai pusat ibukota 

Provinsi Lampung menjadi pusat kegiatan aktivitas khususnya masyarakat 

Lampung. Aktivitas perekonomian, pendidikan, kunjungan sosial, dan 

pekerjaan yang semakin meningkat mendorong masyarakat lampung 

berinteraksi tidak hanya disatu tempat. Kini banyak masyarakat Bandar 

Lampung yang tidak segan untuk melakukan aktivitas diluar daerahnya.  

 

Kotabumi sebagai ibukota Kabupaten Lampung Utara yang merupakan 

tempat strategis, dimana Kotabumi dilewati jalur lintas Sumatera sehingga 

sarana dan prasarana lebih dimaksimalkan untuk kemajuan Kotabumi. 

Banyak masyarakat Kotabumi melakukan perjalanan antar kota khususnya ke 

Bandar Lampung ataupun sebaliknya. Untuk mendukung pergerakan tersebut 

diperlukan suatu moda transportasi darat yang baik. Transportasi darat dalam 
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hal ini berupa angkutan jalan seperti Bus dan angkutan massal yaitu Kereta 

Api. 

 

Kereta Api dan Bus mempunyai keutamaan masing-masing, keduanya 

berusaha memberikan pelayanan dan keunggulan agar menarik penumpang. 

Untuk Bus AC dalam hal ini sebagai angkutan darat yang memiliki jam 

keberangkatan lebih sering dari Kereta Api, penumpang yang naik diterminal 

dapat dengan bebas memilih bus yang akan berangkat sedangkan Kereta Api 

dengan jadwal keberangkatan yang pasti dan dapat menjadi alternatif moda 

yang efisien terhadap waktu. Namun masih ada kendala dari moda 

transportasi darat seperti Bus, yaitu gangguan lalu lintas, seperti macet dan 

akibat jalan jelek. Pada Kereta Api yaitu penurunan kecepatan pada saat 

Kereta barang melintas. 

 

Kondisi ini secara tidak langsung memberikan peluang pilihan bagi pengguna 

untuk menggunakan kedua moda tersebut. Bus AC yang melayani perjalanan 

Bandar Lampung-Kotabumi yaitu Puspa Jaya dan Penantian Utama  dengan  

tarif  Rp.18.000. Sedangkan KRD (Kereta Api Diesel) AC “Way Umpu” 

memberi tarif Rp.20.000. Perbedaan tarif tersebut akan mempengaruhi 

kecenderungan masyarakat dalam pemilihan moda. Pertama yaitu perilaku 

pengguna jasa dalam melakukan pemilihan moda antara angkutan Kereta Api 

dan bus AC,  kedua yaitu mengetahui probabilitas pelaku perjalanan memilih 

antara kedua moda tersebut. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, akan sangat penting diketahui hal-hal apa saja 

yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam pemilihan moda yang 



3 
 

akan digunakan pelaku perjalanan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

dengan topik “Analisa Probabilitas Pemilihan Moda Kereta Api Way Umpu 

dan Bus AC “. 

 

B.   Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan : 

1. Kendala yang terjadi  pada jalan darat yang jelek dan kemacetan, sehingga 

menyebabkan waktu tempuh Bus bertambah 

2. Kecepatan Kereta Api rendah yang disebabkan adanya kereta barang. 

 

C.   Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui karakteristik pelaku perjalanan yang mempengaruhi 

pemilihan moda pada rute Bandar Lampung-Kotabumi. 

2. Mengetahui Probabilitas pemilihan moda Kereta Api Way Umpu dan Bus 

AC. 

 

D.   Batasan masalah  

 Perencanaan Transportasi merupakan permasalahan dengan cakupan yang 

luas, maka batasan pada penelitian ini adalah : 

1. Moda yang ditinjau yaitu Kereta Api Way Umpu dan Bus AC rute Bandar 

Lampung-Kotabumi. 

2. Karakteristik perilaku pemilihan moda angkutan umum untuk perjalanan 

dari Bandar Lampung-Kotabumi, antara lain: 

a). Karaktersitik sosial ekonomi : jenis kelamin, golongan usia, jenis 

pekerjaan, golongan penghasilan, pendidikan terakhir, frekuensi 
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perjalanan dan maksud perjalanan. 

b). Karakteristik pelayanan : waktu tunggu, waktu tempuh, tarif,               

ketersediaan tempat duduk, kebersihan dan tingkat keamanan 

kendaraan. 

3. Model pemilihan moda menggunakan Analisa Statistik Deskritif. 

 

E.   Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Memberikan gambaran / informasi tentang tingkat pelayanan angkutan 

Kereta Api Way Umpu dan angkutan Bus AC Bandar Lampung-

Kotabumi. 

2. Mengetahui probabilitas penumpang memilih moda Kereta Api “Way 

Umpu” dan Bus AC rute Bandar Lampung – Kotabumi . 

 

 

 

 


