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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Transportasi pada hakikatnya telah dikenal secara alamiah semenjak manusia 

ada di bumi, dan memiliki peranan yang sangat penting pada pertumbuhan dan 

perkembangan di suatu kota atau daerah agar kegiatan produksi pelayanan dapat 

terlaksana dengan baik sehingga roda perekonomian suatu daerah dapat bergerak, 

dengan alasan itu sepanjang sejarah perkembangan teknologi transportasi ini sangat 

pesat khususnya setelah teknologi mesin uap ditemukan, perkembangan yang 

begitu pesat ini disebabkan karena kebutuhan akan transportasi meningkat dengan 

tajam, tentunya perkembangan teknologi transportasi ini dituntut agar transportasi 

ini dapat digunakan secara aman, cepat, nyaman, lancar, dan ekonomis dari segi 

waktu dan biaya yang sesuai dengan lingkungan 

Di Indonesia, khususnya di daerah Bandung kereta api merupakan salah satu 

angkutan darat yang banyak diminati masyarakat, hal ini dikarenakan biaya yang 

relatif murah dan waktu tempuh yang cepat dibandingkan angkutan darat lainnya, 

kelebihan kereta api lainnya adalah ramah lingkungan dan relatif aman, oleh karena 

itu diperlukan penjadwalan yang tepat agar dapat mengoptimal kan perjalanan 

Kereta Api, sistem penjadwalan kereta api merupakan masalah yang tidak mudah 

untuk dipecahkan karena harus memperhatikan banyak aturan dan batasan, salah 

satunya adalah jalur yang digunakan merupakan jalur ganda yaitu jalur yang 

digunakan untuk dua arah yang berbeda, jadwal berisi tentang waktu kedatangan 

dan waktu keberangkatan kereta api pada setiap stasiun yang dilewati kereta api 

tersebut. 

Karéta api Lokal merupakan kereta api penumpang kelas ekonomi yang 

dioperasikan oleh PT.Kereta Api Indonesia Daop II Bandung yang dengan jurusan 

Bandung – Padalarang maupun Padalarang – Bandung.Saat ini Kereta Api Lokal 

melayani Lokal Pagi dan Lokal malam maka, dari itu Kereta Api Lokal 

menawarkan perjalanan pada waktu pagi maupun pada waktu malam untuk kedua 

arah baik dari arah Bandung ke Padalarang ataupun sebaliknya Padalarang ke 
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Bandung. Kereta penghubung antara Bandung dan Padalarang ini mulai beroperasi 

pada tahun 1980 yang memiliki rute juga sampai ke Cicalengka. Kereta ini memiliki 

nama kereta Api Lokal Bandung Raya, dikarenakan rute perjalanan nya melewati 

wilayah Bandung Raya. 

Untuk mengetahui apakah kinerja dari Kereta Api Lokal Bandung – Padalarang 

sudah sesuai dengan harapan atau belum mengenai ketepatan waktu tempuh dan 

waktu tiba, kenyamanan/kepuasan pelanggan ketika berada didalam gerbong 

kereta. Maka peneliti bermaksud untuk melakukan pengamatan dan penelitian lebih 

lanjut terkait kinerja Kereta Api Lokal Bandung – Padalarang tersebut dengan 

mengangkat judul “Analisis Kinerja Operasional Kereta Api Lokal Jurusan 

Bandung – Padalarang”. 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat beberapa rumusan masalah yang akan 

dikaji lebih lanjut dari penelitian ini, diantaranya :  

1. Bagaimana waktu tempuh (travel time) Kereta Api Lokal Bandung – 

Padalarang, dan dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minumum? 

2. Bagaimana waktu kedatangan dan keberangkatan Kereta Api Lokal 

Bandung – Padalarang dan dibandingkan dengan Standar Pelayanan 

Minumum ? 

3. Bagaimana Faktor muat (Load Factor) Kereta Api Lokal Bandung – 

Padalarang ketika kereta saat sedang beroperasi dan dibandingkan dengan 

Standar Pelayanan Minumum? 

 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mendapatkan pembahasan yang optimal maka penelitian ini membatasi 

ruang lingkup yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: 

1. Melakukan penelitian mengenai Kinerja Operasional sesuai Dirjen 

perhubungan Darat No.687 Tahun 2002, hanya mencakup waktu tempuh, 

waktu keberangkatan, waktu kedatangan, dan load factor 
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2. Lokasi kajian Tugas Akhir ini adalah rute Kereta Api Lokal arah Bandung 

– Padalarang dan sebaliknya Padalarang-Bandung. 

3. Menggunakan data sekunder dan primer yang meliputi waktu tempuh, 

waktu kedatangan dan keberangkatan jadwal, dan volume penumpang 

ketika Kereta Api Lokal Bandung – Padalarang sedang beroperasi. 

4. Analisis load factor hanya mengkaji load factor sesaat Kereta Api Lokal 

Bandung – Padalarang 

 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui nilai-nilai kinerja 

operasional mencakup Waktu Tempuh, Waktu Keterlambatan, dan Load Factor 

menurut SK Dirjen perhubungan Darat No.687 Tahun 2002 Kereta Api Lokal 

Bandung – Padalarang. 

 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dipakai di tugas akhir ini terdiri atas Lima (5) bab. 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir yaitu sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,, 

ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi mengenai teori teori tentang teknologi transportasi kereta 

api, serta tools – tools yang digunakan dalam analisis penelitian. 

3. BAB III METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam 

menganalisis topik penyusunan tugas akhir 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis hasil serta pembahasan mengenai topik permasalahan 

tugas akhir 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran agar hasil penelitian bermanfaat 




