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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kereta Api 

Kereta Api adalah kendaraan transportasi dengan tenaga gerak yang bergerak 

di sepanjang rel dan dapat dimanfaatkan untuk mengangkut cargo atau penumpang 

baik dalam kota maupun antar kota. Kereta Api ini pada umumnya terdiri dari 

gerbong dan lokomotif, lokomotif ini digerakan oleh tenaga mesin dengan bantuan 

masinis, dan tempat pengangkutan barang dan penumpang disebut dengan gerbong. 

Karena Kereta Api ini bersifat angkutan massal effektif, maka dari itu. Menurut 

Salim (2004) angkutan Kereta Api adalah penyediaan jasa-jasa transportasi di atas 

rel untuk membawa barang penumpang. 

2.2 Manajemen Operasional 

Manajemen operasional dalam bidang perkeretaapian diantaranya adalah 

pembagian wilayah kerja dan operasi, penjadwalan operasi, pengendalian operasi, 

dan kegiatan penunjang operasi (Karisma, Y. F. Dan Prasetyo, T. B.,2018). 

2.2.1 Pembagian Wilayah Kerja dan Operasi 

Lancarnya operasi Kereta Api maka dari itu PT KAI membagi wilayah itu 

berdasarkan daerah operasi (DAOP) yang bertujuan untuk kelancaran operasi 

dengan menjaga dan mengaturnya, karena setiap daerah mempunyai tanggung 

jawab berdasarkan wilayahnya. 

2.2.2 Penjadwalan Kereta Api 

Dengan melakukan penjadwalan yang baik maka pelanggan akan memperoleh  

jenis kendaraan yang di pesannya, penjadwalan Kereta Api ini target ini bermuara 

pada aspek perizinan, batas tarif, dan prioritas angkutan oleh Direktorat Komersial. 

2.2.3 Pengendalian Operasi 

Untuk melakukan pengendalian operasi Kereta Api ini harus meyesuaikan 

dengan penjadwalan Kereta Api dengan kriteria seminimal mungkin pergerseran 

jadwal dan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Maka dari itu operasi Kereta 
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Api harus berjalan dengan sesuai jadwal yang telat ditetapkan oleh perusahaan 

dalam kondisi ideal. 

Tetapi dalam kondisi ideal itu kenyataannya itu operasi Kereta Api sering 

mengalami perubahan jadwal, selalu saja ada peristiwa yang menyebabkan jadwal 

yang telah di tetapkan bergeser, alasannya karena, longsor, cuaca buruk, kerusakan 

kecelakaan, Kereta Api, dan lain-lain. Maka dari itu ini merupakan permasalahan 

dari manajemen lalu lintas Kereta Api. 

2.2.4 Kegiatan Penunjang Kereta Api 

Kegiatan penunjang Kereta Api ini kuncinya yakni bagaimana agar seluruh 

sarana dan prasarana yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan 

(revenues). 

2.3 Kinerja Operasional 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikemukakan arti kinerja yaitu 

sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja. Menurut SK 

Dirjen perhubungan Darat No.687 Tahun 2002, dalam mengevaluasi kinerja 

operasional transportasi umum penumpang dengan trayek tetap, dibutuhkan 

parameter-parameter untuk melihat efektifitas dan efisiensi operasioanl. Parameter-

parameter tersebut diantaranya adalah: 

1. Faktor Muat (Load Factor) 

2. Jumlah Penumpang yang diangkut 

3. Waktu Antara (headway) 

4. Kecepatan perjalanan 

5. Sebab-sebab keterlambatan 

6. Ketersediaan Angkutan 

2.3.1 Faktor Muat (Load Factor) 

Faktor muat adalah nilai perbandingan dari jumlah penumpang dengan kapasitas 

penumpang pada kendaraan untuk satu perjalanan yang dinyatakan dalam satuan 

persen (%)..  
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Untuk menghitung faktor muat digunakan rumus: 

LF = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠
 x100%   ...........................................................(2.1) 

2.3.2 Waktu Perjalanan 

Waktu yang ditempuh oleh suatu kendaraan dari kota A menuju kota B Waktu 

perjalanan ini terdiri dari waktu henti dan waktu tempuh, waktu keberangkatan, dan 

waktu kedatangan. Waktu keberangkatan dan kedatangan terjadwal ini merupakan 

selisih yang erat kaitannya dengan waktu tunda. 

1. Waktu Tempuh 

Waktu yang ditempuh oleh kendaraan dari kota A menuju B 

2. Waktu Henti 

Selisih waktu kedatangan kereta dengan keberangkatan pada tiap stasiun 

yang dilewati oleh kereta. 

3. Waktu Tunda 

Waktu keterlambatan kedatangan dan keberangkatan terjadwal dengan 

aktual. 

2.4 Uji Kecukupan Data dan Kenormalan 

Uji kenormalan data digunakan untuk mengetahui apakah suatu data 

berditribusi normal atau tidak, sedangkan uji kecukupan data ini dilakukan 

bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah cukup secara 

objektif. Idealnya pengukuran harus dilakukan dalam jumlah yang banyak, bahkan 

sampai jumlah yang tak terhingga, agar data yang data hasil dari pengukuran itu 

layak untuk digunakan. Namun pengukuran dalam jumlah yang banyak sulit untuk 

dilakukan mengingat keterbatasan-keterbatsan yang ada baik dari segi waktu, biaya, 

tenaga dan sebagainya (Nugroho, 2008). 

N’ =  
𝑘

𝑠
√∑ 𝑋2− ∑( X )2

∑X
 .......................................................................... (2.2) 
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Dimana :  

K = Tingkat Keyakinan 

S = Derajat Ketelitian 

N’ = jumlah data yang seharusnya. 

N = jumlah data yang ada. 

X = data untuk tiap-tiap individu pengamatan. 

Apabila N’ < N, maka dikatakan telah cukup. tetapi jika N’ > N, maka jumlah 

data belum cukup maka penambahan data sebesar selisih antara N’ dan N 

2.5 Uji Hipotesis  

Uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan 

distribusi normal. Menurut teori limit terpusat data dengan ukuran sampel yang 

besar akan berdistribusi normal, oleh karena itu uji Z dapat digunakan untuk 

menguji dataa yang sampelnya besar, jumlah sampel 30 atau lebih dianggap sampel 

berukuran besar, selain itu uji Z ini dipakai untuk menganalisis data yang varians 

populasinya di ketahui, uji Z ini dilakukan dengan rumus 

 

Z hitung = 
𝑋1−µ𝑜

𝑆

√𝑛

 ...........................................................................(2.3) 

Dimana : 

X1  = Rata-rata data kenyataan 

µo  = Rata-rata data data standar 

s = Standar Deviasi 

n = Jumlah Sampel  

Simpangan baku dapat dilakukan dengan rumus : 

 

S = √
∑(𝑥𝑖−Ẍ)2

( 𝑛−1)
 ........................................................................................(2.4) 
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Dimana : 

S = Standar Deviasi 

Xi = Data ke i-n 

Ẍ = Data Rata-Rata 

2.6 Penelitian Sebelumnya 

Untuk penelitian ini faktor penentunya adalah mengacu kepada penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya, gunanya untuk melihat kekurangan dan kelebihan 

yang bisa diambil dari hasil penelitian. Pada penelitian ini saya merujuk pada suatu 

jurnal diantaranya sebagai berikut: 

1. Analisis kinerja operasional Kereta Api Sriwedari Ekpress Jurusan Solo – 

Yogyakarta. 

Pada penelitian ini yang merujuk pada jurnal “analisis kinerja operasional 

Kereta Api Sriwedari Ekpress Jurusan Solo – Yogyakarta” Volume 03 

No.01 tahun 2014 menghasilkan waktu tempuh, waktu henti, waktu tunda, 

standar kenyamanan, dan load factor. Kekurangan ini tidak adanya analisis 

kapasitas lintas harian yang terdapat hanya waktu tempuh, waktu henti 

waktu tunda, standar kenyamanan, dan faktor muat saja.   

2. Analisis Kinerja Operasional Kereta Api Jakarta – Purwakarta (studi kasus 

Kereta Api Walahar Ekspress dan Cilamaya Ekspress). 

Pada penelitian ini yang merujuk pada jurnal “Analisis Kinerja Operasional 

Kereta Api Jakarta – Purwakarta (studi kasus Kereta Api 19 Walahar Ekspress 

dan Cilamaya Ekspress)” Volume 01 No.1 Juni 2018 menghasilkan waktu 

tempuh, waktu henti, waktu tunda, standar kenyamanan, dan load factor. 

Kelebihan penelitian ini ada analisis responden untuk mengetahui tingkat 

kepuasan penumpang yang menaiki Kereta Api tersebut. Kekurangannya tidak 

adanya analisis kapasitas lintas harian 

3. Faktor kedatangan dan keterlambatan Kereta Api Penumpang dan Kinerja 

Daerah Operasional 1 Jakarta. 

Pada penelitian yang merujuk pada jurnal “Faktor kedatangan dan 

keterlambatan Kereta Api Penumpang dan Kinerja Daerah Operasional 1 
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Jakarta” Volume 04 No.2 Januari 2018. Kelebihan ini dapat mengetahui 

faktor faktor apa saja yang dapat meghambambat kedatangan dan 

keterlambatan Kereta Api saja, kekurangannya tidak ada analisis dari waktu 

tempuh, waktu henti, waktu tunda, standar kenyamanan dan faktor muat. . 

4. Tingkat Kepuasan Penumpang Terhadap Kualitas Pelayanan Kereta Api 

Lokal Penataran Relasi Sidoarjo – Malang, 

Pada penelitian yang merujuk pada jurnal “Tingkat Kepuasan Penumpang 

Terhadap KualitasPelayanan Kereta Api Lokal Penataran Relasi Sidoarjo – 

Malang” Volume 04 No.2 November 2020. Kelebihan dari penelitian ini 

dapat mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pelanggan dengan 

menggunakan metode kuesioner.kekurangannya dalam metode ini dalam 

membuat soal yang menggunakan metode kuesioner harus jelas dan dapat 

dipahami agar orang yang mengisi kuesioner ini dapat menjawab soalan 

deangan mudah  

Oleh karena itu setelah mepertimbangkan penelitian diatas yang sudah 

dilakukan, saya akan mengambil metode dari 4 penelitian tersebut untuk dijadikan 

1 agar dapat dikembangkan lagi lebih lanjut. Harapan saya semoga penelitian ini 

bisa dikembangkan secara kontinuitas dari tahun ke tahun. 

 

 




