
 

 

 

III. METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan Analisis 

Objek penelitian berupa rencana sistem angkutan kereta api khusus 

penumpang yang menghubungkan antara stasiun Tanjungkarang dengan 

stasiun Kertapati. Dengan maksud meningkatkan frekuensi keberangkatan 

untuk masa yang akan datang. 

Perhitungan kapasitas angkut dilakukan dari data rencana penambahan 

frekuensi keberangkatan kereta api penumpang. Kemudian hasil perhitungan 

selanjutnya diperiksa berdasarkan kapasitas lintas yang diijinkan, 

apakahmasih dibawah nilai kapasitas maksimum atau telah melewati nilai 

tersebut. 

Bila pola operasi hasil perhitungan masih dalam batas ijin maka pola tersebut 

beserta GAPEKA yang sesuai dapat ditetapkan sebagai pola terpilih yang 

direkomendasi. Pola pikir pendekatan analisis dapat dilihat dalam bagan 

berikut : 

 

Gambar 9.Pola Pikir Pendekatan Analisis 
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Dalam penelitian ini sebelumnya digunakan beberapa asumsi yang sudah 

ditentukan terlebih dahulu, yaitu antara lain : 

1. Tata letak jaringan prasarana jalan kereta api baik yang sudah ada 

(eksisting) dan yang baru akan dibangun, contohnya :stasiun atau 

emplasemen. 

2. Karakteristik gerbong yang akan digunakan, untuk penumpang apakah itu 

gerbong khusus eksekutif, bisnis, atau ekonomi. 

3. Waktu operasional perjalanan kereta api yang sudah diterapkan baik itu 

kereta api penumpang atau barang, disesuaikan dengan pembacaan 

GAPEKA.  

B. Data Penelitian 

Data-data sekunder yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain 

berupa: 

1. Jenis dan jumlah trip frekuensi kereta api yang beroperasi 

2. Kecepatan kereta penumpang dan kereta barang (babaranjang) 

3. Waktu pelayanan sinyal 

4. Data stam formasi kereta 

5. Berat lokomotif, kereta, dan gerbong 

6. Beban gandar 

7. Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 

8. Peta jalan kereta api divre III SS 



29 
 

Sedangkan data primer yang digunakan pada penelitian ini berupa hasil   

wawancara (kuesioner), data ini merupakan data tambahan. 

Data-data sekunder diatas didapatkan dari : 

1. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  

Sub Divisi Regional III.2 Tanjungkarang 

Sub Divisi Regional III.1 Kertapati 

2. Departemen Perhubungan Propinsi Lampung 

3. Referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

C. Analisis Pola Operasi 

Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah : 

Mengidentifikasi masalah, perjalanan kereta api yang terjadi di jalur lintas 

kereta api antara provinsi Lampung dan Sumatera Selatan masih 

mengunggulkan perjalanan kereta api barang dibandingkan kereta api 

penumpang.  

Penelitian ini memfokuskan pada penambahan frekuensi perjalanan kereta api 

penumpang rute Tanjungkarang-Kertapati yang juga otomatis menambah 

kapasitas lintas yang sudah ada. Bagaimana itu dapat terlaksana? Maka perlu 

dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu. 

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data frekuensidan 

data pendukung kapasitas lintas yang sudah ada seperti contohnya sebagian 

besar sudah terangkum dalam Gapeka (Grafik Perjalanan Kereta Api). 

Metode pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menghitung ulang 
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kapasitas lintas rencana dengan menambahkan frekuensi perjalanan kereta api 

penumpang rute Tanjungkarang-Kertapati menjadi 4 kali keberangkatan 

dalam sehari. 

Hasil perhitungan kapasitas lintas rencana kemudian disesuaikan dengan 

kapasitas lintas maksimum, apabila masih cukup menampung maka dapat 

diteruskan ke penetapan pola yang dipilih. Namun, apabila nilainya melewati 

kapasitas maksimum maka dilakukan pengolahan data kembali dengan 

mencari solusi akan masalah tersebut. 

Pada penelitian ini juga dihitung daya angkut lintas kereta api untuk 

mengetahui berapa tonase harian dan tonase tahunan yang dihasilkan oleh PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. Daya angkut lintas yang dihitung yaitu berdasarkan lintasan yang 

dilewati kereta api penumpang rute Tanjungkarang-Kertapati. 

Adapun data tambahan pada penelitian ini yaitu survey wawancara (kuesioner) di 

lokasi penelitian, yaitu di stasiun Tanjungkarang. Dalam survey wawancara 

tersebut terdapat beberapa informasi berikut sangat dibutuhkan yaitu jenis kelamin, 

umur, pekerjaan, dan tujuan. Pengambilan sampel dilakukan kepada 100 

responden dengan latar belakang yang berbeda-beda. 

Dari semua hasil yang didapat maka dapat ditarik kesimpulan untuk 

penelitian ini, dan juga penelitian ini dapat memberikan referensi baru untuk 

merealisasikan program pemerintah tentang angkutan kereta api khususnya 

kereta api penumpang agar pelayanan terbaik dapat tersalurkan kepada 

masyarakat dan dapat dirasakan oleh masyarakat. 
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D. Diagram Alir Metode Penelitian 
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Gambar 10. Diagram Alir Metode Penelitian 
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