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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, 

tepatnya melewati 3 stasiun yaitu Stasiun Cicalengka-Nagreg-Lebakjero dengan 

panjang lintasan 14,289 km, Lokasi studi dapat dilihat pada Gambar 4.1 

 

 

Gambar 4.1 Peta lokasi studi 

(Sumber: Kementrian Perhubungan, 2016) 
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Gambar 4.2 Peta jaringan jalur kereta Api 

(Sumber: Kementrian Perhubungan, 2016) 

 

B. Tahap Analisis 

Pada tahap analisis terdiri berbagai tahapan pekerjaan yang disusun sesuai 

dengan kebutuhan pelaporan dalam studi ini, penjelasan secara rinci tentang tahap 

analisis sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahapan ini bertujuan untuk menyipakan kerangka pelaksanaan studi 

berupa penyusunan dan pemantapan metodelogi penelitian, studi literatur 

berupa buku dan jurnal, serta pengenalan awal studi. 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

Data skunder adalah data yang didapat dari intansi terkait yang dapat 

menunjang penelitian ini. Data yang dimaksud sebagai berikut.  

a. Data proyek pembangunan jalur kereta api ganda Cicalengka-Cipeundeuy 

lintas Bandung-Kroya. 

b. Data Topografi Kondisi Wilayah 
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Perencanaan jalur baru membutuhkan kelaindaian dan kontur lokasi 

penelitian yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 

Kementerian Perhubungan. 

c. Data Rencana Jalur Kereta Api Ganda 

Perencanaan jalur ganda memerluka data jalur ganda sebagai data acuan 

dalam perencanaan emplasmen stasiun dan sebagai acuan pemilihan terase 

terbaik yang didapat dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian 

Perhubungan. 

d. Peraturan tentang perancangan dan perencanaan jalur ganda kereta api 

Peraturan-Peraturan nantinya dapat menunjang analisis dalam studi ini. 

3. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa alat untuk menunjang dalam 

pengerjaan sehingga mampu mengolah dan menggambaran hasil penelitian, 

beberapa peralatan yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Penggunaan perangkat lunak dan software sebagai pengolah data dan 

menganalisi dengan bantuan Auto CAD 2016, Microsoft Word dan 

Microsoft Exel 2016. 

4. Tahapan Penelitian 

Kegiatan penelitian merupakan suatu proses memecahkan masalah secara 

sistematis untuk menjelaskan bagaimana penelitian berlangsung, sehingga 

mampu menghasilakan kesimpulan yang akurat dan hasil yang baik. Secara 

garis besar tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian bisa dilihat pada 

Gambar 4.3 dan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi masalah tahapan awal ini peneliti melakauakan, 

permasalahan yang hendak diteliti terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan 

dengan mempelajari lagi latar belakang dan masalah awal dilakukannya 

penelitian. 

b. Merumuskan masalah dimana pada tahap ini membuat rumusan masalah 

berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti dan pada tahap ini ada 

masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian. 



26 

 

c. Menyusun rencana penelitian, tahap ini merupakan pedoman selama tahap 

melaksanakan penelitian, sebagai salah satu pola perencanaan serta teknik 

penelitian. 

d. Pengumpulan data kegiatan ini didasarkan pada pedoman yang sudah di 

persiapkan dalam rencana penelitian, data yang dikumpulkan berupa data 

skunder. 

e. Analisis data dilakukan saat semua data telah terkumpul berupa data 

skunder untuk mendapat hasil yang baik. Pada tahap ini bertujuan untuk 

menghasilkan kajian berupa: 

1) Merencanakan trase ganda kereta api untuk jalur Cicalengka-Nagreg-

Lebakjero. 

2) Menganalisis perencanaan trase jalur ganda kereta api dengan 

menggunakan metode analisis multikriteria. 

3) Rencana anggaran biaya perencanaan jalur ganda kereta api 

Cicalengka-Nagreg-Lebakjero. 

f. Hasil dari analisis data dilakukan pembahasan tentang keterkaitan masalah 

yang telah dirumuskan dan dibatasi. 

g. Melakukan pembuatan kesimpulan terhadap hasil analisis dan menjawab 

dari masalah yang telah dirumusakan dan dibatasi, dan membuat saran 

tentang penelitian dan kekurangan penelitian untuk penelitian selanjutnya. 

C. Bagan Alir 

Bagan alir (Flow Chart) adalah tahapan untuk memudahkan dalam 

pembahasan seta analisa pada peroses penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.3, 

diharapkan nantinya laporan ini dapat diselesaikan dengan tujuan yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Bagan alir perencanaan jalur ganda mengunakan analisis 

multikriteria 

Mulai 

Identifikasi Masalah 

A 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Lanjutan  

Pengumpulan Data 

Data sekunder dari Intansi Terkait 

 Data proyek pembangunan jalur kereta api ganda 

Cicalengka-Cipeundeuy lintas Bandung-Kroya 

 Data tofografi kondisi wilayah 

 Data rencana jalur ganda 

 Peraturan tentang perencanaan dan perancangan 

jalur kereta api 

      Analisis 

 Kondisi jalur KA eksisting 

 Alternatif trase baru kereta api untuk jalur ganda 

 Analisis multikriteria 

 

Pembatasan Masalah 

Perumusan Masalah 

Alternatif Trase  3 

 

Alternatif Trase  2 Alternatif Trase1 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

Pembahasan 

Kebutuhan Biaya 

Alternatif Trase  Terpilih 

A 


