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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Moda transportasi kereta api merupakan suatu moda transportasi masal 

yang menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan kemacetan, karena moda 

trasnportasi darat seperti mobil dan motor yang kurang efektif dalam 

penggunaanya diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan sedangkan 

untuk pengembangan jaringan jalan sangat terbatas. Moda transportasi kereta api 

juga menjadi salah satu moda transportasi darat  yang mampu mengangkut orang 

dan barang dengan kapasitas besar, serta menjadi transportasi yang hemat energi, 

aman, cepat dan ramah lingkungan. Dengan banyaknya kelebihan pada moda 

trasnportasi kereta api perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana kereta api 

di Indonesia untuk menggarakan pembangunan nasional dan kesejahteraan 

masyarakat 

Provinsi Jawa Barat merupakan suatu daerah yang padat penduduk dengan 

jumlah penduduk yang mencapai 46.497.175 juta jiwa dengan wilayah luas 

35.377,76 km2 sehingga menjadi salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Faktor 

pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan lonjakan pengguna trasnportasi 

masal yang tiap tahunnya semakin meningkat sehingga kemungkinan terjadinya 

kelebihan jumlah penumpang semakin besar, untuk itu peran pemerintah 

mengatasi masalah itu salah satunya diharapkan mampu meningkatkan jalur lintas 

kereta Api Cicalengka-Nagreg-Lebakjero menjadi jalur ganda agar bisa 

mengatasi kelebihan jumlah penumpang. 

Rencana Pembangunan jalur baru kereta api ganda DAOP II yang melewati 

3 stasiun yaitu Stasiun Cicalengka, Stasiun Nagreg, Stasiun Lebak Jero, Pada 

trase jalur Cicalengka – Nagreg – Lebakjero hanya memiliki jalur tunggal terjadi 

kelebihan kapasitas lintas yang cukup besar,  sehingga diperlukan studi trase jalur 

ganda untuk memaksimalkan jalur kereta api yang dulunya hanya jalur tunggal 

menjadi jalur ganda dengan menganalisis pemilihan trase terbaik menggunakan 

metode analisis multikriteri. 
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B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana meningkatkan kapasitas lintas pada jalur ganda ? 

2. Bagaimana pemilihan trase terbaik dengan metode analisis multikriteria ? 

 

C. Tujuan penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kapasitas lintas pada jalur ganda Cicalengka-Nagreg-

Lebakjero 

2. Merencanakan pemilihan jalur trase kereta api jalur ganda dengan metode 

analisis multikriteria. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Pada akhirnya laporan akhir ini, diharapkan akan bermanfaat bagi 

Kementerian Perhubungan dan PT. KAI (Kereta Api Indonesia) mengenai studi 

trase jalur ganda khususnya trase jalur Cicalengka – Nagreg – Lebakjero sebagai 

perkembangan pembangunan perkeretaapian di Provinsi Jawa Barat. 

E. Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Pada penelitian ini tidak membahas DED ( Detail Engineering Design). 

2. Pada penelitian ini tidak membahas tentang persinyalan, jembatan, dan 

infrastruktur kereta api lainnya (stasiun, rumah sinyal dan emplasmen) 

3. Tidak melakukan perhitungan perkuatan tanah pada jalur baru yang akan 

dibuat. 

4. Tidak melakukan perhitungan drainasi. 

5. Hanya membahas 4 kriteria. 

6. Penelitian ini menggunakan peraturan PM No.43 tahun 2011 tentang 

RIPNas, No. 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, 

No. 37 Tahun 2007 tentang RIPNas dan PM No. 11 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api. 
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F. Keaslian Penelitian 

 Tugas akhir dengan judul “ Studi Trase Jalur Ganda Kereta Api 

Cicalengka – Nagreg – Lebakjero” judul yang diajukan belum pernah diajukan 

dan dipublikasikan sebelumnya.  

 


