
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Transportasi di Indonesia sedang mengalami modernisasi dan berkembangan 

cukup pesat. Saat ini angkutan barang sangat diprioritaskan karena memiliki 

keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan angkutan penumpang. 

Khususnya pada angkutan darat dan udara di pulau Sumatera.  

Angkutan darat yang menghubungkan provinsi Lampung dan Sumatera 

Selatan kini semakin memprihatinkan. Selain dari kondisi armada yang 

kurang baik, juga trayek bus angkutan penumpang semakin terbatas, dan juga 

prasarana seperti jalan lintas sumatera yang semakin buruk akibat trayek 

mobil-mobil besar pengangkut barang yang kerap kali melintas diatasnya. 

Kemudian diperparah lagi dengan keadaan transportasi udara yang biasa 

melayani jurusan Lampung-Palembang kini sudah diberhentikan operasinya. 

Akibatnya perpindahan barang dan orang semakin sulit, karena berkurangnya 

armada yang melayani. 

Angkutan kereta api merupakan alternatif moda transportasi darat yang 

mempunyai keunggulan seperti jangkauan pelayanan transportasi barang dan 

orang dalam kapasitas angkut jumlah besar, penggunaan energi yang relatif 

kecil, polusi yang dihasilkan juga relatif kecil, dan mendukung lingkungan 
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dalam angkutan darat serta harus mampu berlaku pula sebagai penghubung 

bagi moda angkutan lain. 

Angkutan kereta api sebagai salah satu bagian dari satu sistem angkutan  

mempunyai fungsi pokok bersifat pelayanan kepada masyarakat, berorientasi 

kepada pasar baik kepada penumpang maupun barang yang dilayaninya 

berpindah tempat dari satu lokasi asal ke tempat tujuan (A/T). 

Seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk yang diikuti oleh 

meningkatnya kebutuhan transportasi khususnya kereta api menuntut adanya 

peningkatan akan pelayanan kapasitas, kecepatan, juga faktor keamanan dan 

kenyamanan. 

Untuk itu diperlukan pemikiran ataupun perencanaan yang mampu menjawab 

permasalahan tersebut, diantaranya adalah  perbaikan sarana dan prasarana 

yang ada, seperti salah satunya penambahan kapasitas lintas khususnya 

untuk kereta penumpang. 

Dalam usaha peningkatan kepuasan pelanggan perlu dilakukan peningkatan  

kapasitas daya angkut tanpa memperluas secara besar-besaran kendaraan rel 

(meningkatkan kapasitas angkut gerbong/kereta atau menurunkan daya 

dukung). 

Untuk mencapai hal tersebut hingga sekarang PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) masih berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang 

didukung operasional kereta penumpang dan angkutan barang agar aman dan 

tepat waktu. 
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B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain : 

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membutuhkan moda 

angkutan penumpang dalam jumlah yang sangat besar, namun hal tersebut 

tidak sesuai dengan kenyataan bahwa fakta dilapangan moda transportasi 

darat dan udara malah dipersempit jumlahnya sehingga mempersulit 

pelayanan perpindahan barang dan orang dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung kapasitas lintas kereta api exsisting. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan perjalanan kereta api terhadap 

kapasitas lintas kereta api. 

3. Mengetahui pendapat masyarakat pengguna jasa transportasi kereta api 

mengenai kondisi pelayanan kereta api yang ada sekarang ini dan rencana 

penambahan perjalanan kereta api yang akan datang. 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan untuk perhitungan pada penelitian ini adalah data 

sekunder, sedangkan data primer berupa wawancara (kuesioner). 

2. Jalur yang diteliti adalah jalur lintasan Provinsi Lampung dan Sumatera 

Selatan. 

3. Difokuskan pada angkutan kereta api penumpang. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi satuan Kerja 

Pengembangan Perkeretaapian Provinsi Lampung agar dapat lebih 

meningkatkan kinerja dalam perbaikan sistem operasional kereta api 

khususnya penumpang. Sehingga program pemerintah dapat mencapai titik 

keamanan dan kenyamanan dalam trayek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


