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STUDI PERENCANAAN ANGKUTAN KERETA API KOMUTER 

JURUSAN SURABAYA – LAMONGAN VIA STASIUN GUBENG 

 

Oleh : 

Noor Fardiansyah M 

0853010010 

 

ABSTRAK 

Dalam perkembangan jaman saat ini kemajuan moda transportasi merupakan hal 
yang harus diperhatikan terutama yang menyangkut harkat hidup orang banyak 
seperti kereta api. Kereta api khususnya di daerah Jawa Timur merupakan salah satu 
pilihan moda yang sangat penting untuk dibahas karena dapat memacu bangkitan-
bangkitan di daerah-daerah yang nantinya di lewati jalur kereta api sendiri terutama 
rute Surabaya-Lamongan yang akan ditinjau. Data yang dipersiapkan untuk 
mengetahui keefektifan fungsi pelayanan akses Stasiun Pasar Turi dan okupansi 
penumpang  komuter Surabaya – Lamongan dalam kondisi eksisting yaitu, data 
survei lapangan, kuisioner, observasi, gambar lokasi, dan data penumpang  dari Daop 
VII Surabaya. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui kelayakan fungsi sarana 
dan prasarana akses menuju Stasiun Pasar Turi, menentukan jumlah penumpang 
komuter Surabaya – Lamongan via Stasiun Gubeng dalam kondisi eksisting, 
menentukan tingkat keefektifan komuter jurusan Surabaya – Lamongan. Berdasarkan 
hasil analisa yang didapatkan dari output SPSS Statistic 19.0 untuk kelayakan dan 
keefektifan fungsi pelayanan komuter Surabaya – Lamongan, yaitu mayoritas yang 
memilih sangat setuju sebanyak 369 jawaban (42%). Kemudian hasil perhitungan 
prediksi penumpang 5 tahun kedepan, direncanakan prediksi penumpang  pada tahun 
2012 sebanyak 384169 orang, tahun 2013 sebanyak 6199492 orang, tahun 2014 
sebanyak 930199492 orang, tahun 2015 sebanyak 13311700 orang, tahun 2016 
sebanyak 18346570 orang, dan tahun 2017 sebanyak 24523340 orang. Jadi dapat 
diketahui bagaiamana gambaran keefektifan moda transportasi kereta komuter dan 
rute Stasiun Gubeng – Stasiun Lamongan via Stasiun Gubeng dalam kondisi 
eksisting. 
 
Kata kunci : Moda, Komuter, Transportasi, Prediksi 
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BAB I 
 

  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembentukan dan perkembangan suatu kota tidak dapat dilepas dari peranan 

sistem transportasi, karena tanpa adanya perencanaan transportasi yang baik maka 

akan timbul konflik-konflik yang akan mengganggu keteraturan transportasi 

dikemudian hari. Jadi suatu perencanaan transportasi harus dapat melayani 

pergerakan barang maupun orang untuk berpindah dari tempat asal ke tempat 

tujuan dengan efektif, efisien, aman dan murah.  

Adapun studi ini dilakukan untuk mengetahui okupansi penumpang pada rute 

Surabaya – Lamongan via Stasiun Gubeng ini dengan asumsi jalur kereta api 

Stasiun Gubeng – Stasiun Pasar Turi sudah dioperasikan dan untuk mengetahui 

banyaknya penumpang ataupun barang yang dapat dipindahkan jika jalur kereta 

api yang menghubungkan Stasiun Gubeng dan Stasiun Pasar Turi yang eksisting 

dapat  dimanfaatkan atau dioperasikan sesuai dengan kegunaannya agar nantinya 

para penumpang maupun barang dapat langsung disalurkan dari Stasiun Gubeng 

yang merupakan jalur selatan ke Stasiun Pasar Turi. Dengan diukurnya tingkat 

okupansi penumpang ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

penumpang dan pemerintah yang di sini diwakilkan oleh PT.KAI untuk lebih 

mengefektifkan jalur kereta yang eksisting namun belum ada pemanfaatan. 

       Meskipun penelitian ini masih sangat terbatas diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dan pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap 

transportasi kereta api di Jawa Timur. 
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1.2. Perumusan Masalah 

  Dari penjelasan uraian di atas, maka permasalahan yang timbul adalah :  

1. Bagaimana kelayakan fungsi sarana dan prasarana akses menuju Stasiun 

Pasar Turi ? 

2. Penentuan jumlah penumpang komuter Surabaya-Lamongan via Stasiun 

Gubeng dalam kondisi eksisting ? 

3. Bagaimana keefektifan moda transportasi komuter jurusan Surabaya-

Lamongan ? 

1.3. Maksud Dan Tujuan 

         Sesuai dengan permasalahan yang ada tujuan dari pada studi ini adalah : 

1. Menentukan kelayakan fungsi sarana dan prasarana akses menuju Stasiun 

Pasar Turi. 

2. Untuk mengetahui jumlah penumpang komuter Surabaya–Lamongan via 

Stasiun Gubeng dalam kondisi eksisting. 

3. Menentukan atau menghitung tingkat keefektifan komuter jurusan 

Surabaya – Lamongan. 

1.4. Pembatasan Masalah 

          Sesuai dengan judul tugas akhir di atas di beri beberapa batasan : 

1. Tidak memperhitungkan okupansi rute selain Surabaya – Lamongan. 

2. Tidak memperhitungkan pendapatan atau kerugian resmi PT.KAI atau 

instansi yang terkait termasuk tarif (tiket/karcis) penumpang. 
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3. Tidak memperhitungkan faktor kepuasan, kenyamanan, dan keamanan 

armada kereta api pada rute Surabaya - Lamongan. 

4. Tidak memperhitungkan kesejahteraan pengguna jasa kereta api. 

1.5. Lokasi Studi 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Gambar 1.1. Stasiun Gubeng Dan Stasiun Lamongan 
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