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BAB III 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Data Primer 

Metode pengumpulan data primer penulis lakukan dengan metode penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif penulis lakukan, seperti 

wawancara dan observasi. Kemudian, penulis juga menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan melakukan survey atau sampel kuota. Metode pengumpulan data 

sekunder juga penulis lakukan dengan mencari buku, e-book, Undang-Undang 

perkeretaapian, studi literatur, informasi berita, dan data dari situs internet, seperti 

web resmi KAI dan KCJ, media sosial milik KAI dan KCJ, Kompas.com, Tempo.co, 

Merdeka.com, dan sebagainya. Kemudian, metode triangulasi menjadi mediasi yang 

menyembati data-data primer dan data-data sekunder untuk diuji keabsahan data dan 

menemukan fakta. 

3.1.1. Wawancara 

Tabel 3.1. Informasi dan jadwal wawancara 

No. Narasumber Tempat dan Waktu Keterangan 

1 Bapak Kamal dan 

Bapak Sarmili, 

pedagang 

Stasiun Sudimara, Rabu 1 

April 2015, jam 08.36 WIB 

Mencari fakta pelaksanaan 

peraturan barang bawaan. 
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2 

 

Ibu Eti, Ibu 

Rumah Tangga 

dan Wirausaha. 

 

Stasiun Tanah Abang, Rabu 

1 April 2015, jam 10.00 WIB 

 

Mencari fakta pelaksanaan 

peraturan barang bawaan. 

3 Dina dan Ridwan, 

Mahasiswa UI 

Stasiun Kebayoran 1 April 

2015, jam 09.15 WIB 

Opini seputar peraturan barang 

bawaan di KRL. 

4 Portit KRL Stasiun Jatinegara, Stasiun 

Tanah Abang, Stasiun 

Palmerah, dan Stasiun Rawa 

Buntu. 1&16 April 2015. 

Menanyakat peraturan barang 

bawaan dan pelagaran yang sering 

terjadi. 

5 Kepala Stasiun 

Palmerah 

Stasiun Palmerah, Kamis 16 

April 2015, jam 16.40 WIB 

Memastikan peraturan barang 

bawaan berserta pasal-pasal yang 

terkait dan tanggapan atas 

permasalahan sarana dan 

penumpang KRL terkait peraturan 

barang bawaan di KRL. 

6 Supervisor 

Stasiun Palmerah 

Stasiun Palmerah, Kamis 16 

April 2015, jam 16.00 WIB 

Memastikan peraturan barang 

bawaan berserta pasal-pasal yang 

terkait dan tanggapan atas 

permasalahan barang bawaan di 

KRL. 

7 Ibu Sularsi, 

Pengurus Harian, 

Yayasan 

Lembaga 

Konsumen 

Indonesia 

Kantor YLKI, Senin 11 Mei 

2015, jam 10.30 WIB 

Tanggapan dari sudut pandang 

pelindung konsumen terhapat 

permasalahan pelanggaran 

peraturan barang bawaan di KRL. 
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1. Hasil Wawancara 

a. Pedagang, pengguna jasa KRL. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, pedagang sudah belasan tahun 

menggunakan jasa KRL dan mengetahui akan peraturan tersebut dan sering ditegur 

oleh portir. Namun, terpaksa melanggar karena tidak memiliki pilihan lain, serta 

adanya cela untuk melanggar sehingga pedagang dengan terpaksa dan membranikan 

diri melanggar aturan tersebut.  

b. Ibu Eti 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eti, ibu Eti adalah seorang pembeli barang 

grosir, pedagang, dan tidak mengetahui peraturan barang bawaan tersebut, tetapi 

beliau tidak melanggar karena penumpang tidak mengangkut barang bawaan kedalam 

KRL, melainkan menggunakan jasa pengiriman barang.  

c. Dina dan Ridwan, Mahasiswa UI 

Mereka mengetahui peraturan barang bawaan di KRL. Namun, spesifiknya, seperti 

ukuran dan berat barang bawaan yang tidak boleh dibawaan di KRL tidak mereka 

ketahui. Mereka setuju dengan peraturan barang bawaan tersebut, karena menurut 

mereka saat sedang naik KRL, mereka menemukan salah seorang yang membawa 

barang besar dan lebih dari satu mengganggu kenyamanan dan ditambah ruang 

gerbong yang sudah penuh oleh para penumpang lain sedikit menahan kereta untuk 

berhenti lebih lama. 
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d. Portir KRL 

“Kami sudah melaksanakan tugas dan menegur. Namun, sering kali kedapatan 

penumpang nakal yang masih tetap saja melanggar peraturan”, kata salah satu portir 

Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Palmerah. Namun, saat penulis mewawancarai 

salah satu portir Stasiun Jatinegara, portir tersebut kurang paham akan peraturan 

barang bawaan di KRL, karena dia masih baru dan menurutnya tugas utamanya 

adalah menjaga keamaan di lingkungan Stasiun dan KRL. Kemudia, saat 

mewawancarai portir Stasiun Rawa Buntu mengenai instalasi pengukur barang 

bawaan yang sempat ada, tetapi sekarang sudah tidak ada, ternyata di Stasiun Rawa 

Buntu tidak terlalu diperlukan karena penumpang KRL Stasiun Rawa Buntu dominan 

pekerja dan mahasiswa yang tidak membawa banyak barang. 

e. Kepala Stasiun Palmerah 

Membenarkan pasal-pasal yang terkait pada draf wawancara diatas. Kepala Stasiun 

juga menaggapi hal tersebut dengan membenarkan penyataan penulif pada draf diatas 

dan menambahkan bawah perpenumpang hanya diperbolehkan membawa 1 jinjingan 

bagasi tangan. Namun, karena tidak adanya laporan akan permasalahan tersebut dan 

hal tersebut masih bisa terkendali sehingga pihaknya belum bertindak dan masih 

memikirkan hal tersebut. 
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f. Supervisor Stasiun Palmerah 

Membenarkan pasal-pasal yang terkait pada draf wawancara diatas dan 

menambahkan penulis untuk mencantumkan Peraturan Dinas terkait peraturan barang 

bawaan di KRL. Menanggapi hal tersebut, menurutnya pihaknya sudah melakukan 

sosialisasi mengeani peraturan barang bawaan. Menurut supervisor penyapaian 

informasi yang paling efektif melalui portir KRL dan portir sudah baik dalam 

menjalankan tugas, karena tidak ada laporan terkait hal tersebut. 

g. Ibu Sularsi, Pengurus Harian YLKI 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, tanggapan beliau mengenai 

permasalahan barang bawaan di KRL, yaitu KCJ sebagai penyedia yang menawarkan 

jasa transportasi Kereta Rel Listrik berkewajiban memberikan sosialisasi, 

pengarahan, atau pembelajaran kepada pengguna KRL, mendengar pendapat 

pengguna KRL sebagai masukan yang dapat mendukung kemajuan KCJ, 

melindungin pengguna KRL sebagai konsumen end user, menyediakan informasi 

yang sebenar-benarnya, memberikan pelayanan yang sama, dan sebagainya sesuai 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang undang-

undang perlindungan konsumen. 
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2.  Kesimpulan Wawancara 

Peraturan barang bawaan di KRL sudah ada sejak lama, sama seperti peraturan dasar 

transportasi umum lainnya, hanya saja kurangnya sosialisasi atau penyediaan 

informasi mengenai peraturan barang bawaan di KRL membuat masih banyak 

pelanggaran peraturan barang bawaan. Selain itu ketidak tegasan portir dalam 

menegakkan peraturan barang bawaan dan ketidaktahuan, serta ketidakyakinan 

penumpang KRL akan peraturan barang bawaan membuat penumpang KRL tidak 

berdaya, akibatnya muncul pihak tertentu yang sudah mengetahui peraturan tersebut 

tetap melanggar dan secara tidak langsung memperdaya hak penumpang KRL lain 

yang berdampak pada ketidak nyamanan, deskriminasi, dan kerugian yang dialami 

oleh penumpang KRL lain. 

 Kebijakan peraturan barang bawaan di KRL untuk membatasi jumlah barang 

bawaan disetujui oleh penumpang yang tidak membawa barang banyak dan 

menggunakan KRL sebagai transportasi umum yang mengakut dirinya dari suatu 

tempat menuju tempat yang dituju. Peraturan ini hanya menyulitkan pihak pedagang 

dan atau pihak tertentu yang menjadikan KRL sebagai tranportasi utama untuk 

menggangkut barang bawaan besar yang mereka bawa dengan harga yang murah dan 

dapat menempuh jarak jauh dengan cepat. Sebagai penyedia jasa transportasi umum, 

pihak KCJ harus mempertimbangakn kebijakan peraturan tersebut tanpa menjadikan 

salah satu pihak mengalami ketidak nyamanan, deskriminasi, dan kerugian dengan 

menengakan peraturan secara adil dan persamaan. 
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3.1.2. Pengamatan Lapangan/Observasi 

Fenomena berdasarkan metode penelitian kualitatif yang terjadi di lingkungan sarana 

perkeretaapian sejabodetabek, yaitu kurangnya sosialisasi pihak KCJ terhadap 

peraturan barang bawaan di stasiun-stasiun jabodetabek mengakibatkan masih banyak 

penumpang KRL yang melanggar peraturan barang bawaan di KRL. Pengamatan di 

lapangan yang terjadi, yaitu dari masuk stasiun, membeli tiket, hingga masuk 

menunggu KRL, tidak terlihat peraturan barang bawaan di KRL terpasang. Petugas 

atau portir KRL tidak melakukan pengecekan, dan menengur orang yang membawa 

barang bawaan besar dan lebih dari satu jinjingan. Hal tersebut, membuat semakin 

banyaknya yang melanggar peraturan barang bawaan di KRL, terutama di Stasiun 

Tanah Abang karena selain dekat dengan pasar juga merupakan stasiun translit. 

1. Pengamatan Terhadap Target/Sasaran 

a. Karakter Target 

Target dibedakan menjadi dua, yaitu pihak tidak melanggar dan pihak melanggar 

peraturan barang bawaan di KRL. Pihak tidak melanggar adalah penumpang yang 

tidak membawa barang bawaan yang banyak, serta menggunakan KRL sebagai 

transportasi umum yang mengakut dirinya dari suatu tempat menuju tempat yang 

dituju, seperti mahasiswa, pelajar, karyawan, dan sebagainya. Pihak melanggar, yaitu 

pedagang, pembeli barang grosir, dan sebagainya yang menjadikan KRL sebagai 

Perancangan Kampanya..., Fenie Chintya, FSD UMN, 2015



 48 

tranportasi utama untuk menggangkut barang bawaan besar yang mereka bawa 

dengan harga yang murah dan dapat menempuh jarak jauh dengan cepat. 

b. Kebiasaan media/informasi yang digunakan 

Penumpang KRL rata-rata pengguna gadget. Namun, media informasi melalui gadget 

digunakan untuk mengakses media sosial bukan informasi seputar informasi KRL, 

begitu juga dengan informasi jadwal KRL penumpang KRL lebih senang melihat di 

stasiun atau bertanya langsung kepada portir KRL, walaupun sudah ada aplikasi 

jadwal KRL.  

Kemudia, berdasarkan pengamatan, khalayak sudah terbiasa dengan media 

poster, spanduk, atau x-banner. Setiap stasiun KRL memiliki papan untuk meletakan 

media banner dan papan pengumuman atau mading untuk meletakkan poster. Media 

poster, banner, atau x-banner dapat dengan mudah dilihat dan ditemukan di mana 

pun, terutama disaat sedang ramai mengantri atau pun menunggu KRL. Oleh karena 

itu, banyak periklanan dan kampanye yang menggunakan media-media tersebut, 

terutama spanduk yang merupakan media desain dengan ukuran lebih besar dan 

bahan yang lebih tahan lama dari poster. 
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2. Dokumentasi Lapangan 

 

 

Gambar 3.1. Pedagang 

(Sumber: dokumen penulis) 
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Gambar 3.2. Bukti pelanggaran jumlah bawaan 

(Sumber: dokumen penulis) 

 

   

Gambar 3.3. Bukti pelanggaran ukuran dan jumlah bawaan 

(Sumber: dokumen penulis) 
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3.1.3. Hasil Survey Angket atau Questioner 

 

Gambar 3.4. Survay angket 

(Sumber: dokumen penulis) 

 

Selain data wawancara dengan pakar anggota dewan transportasi kota lembaga YLKI, 

kepala stasiun KAI, portit KRL, dan beberapa responden. Penelitian ini juga 

didukung dengan data lapangan berupa survey yang disebarkan kepada beberapa 

responden. Berikut adalah data hasil survey yang telah dilakukan. 

1. Menurut anda gambar mana yang paling berkesan mengenai peraturan barang 

bawaan? 
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Iya,	  
37.50%	  

Tidak,	  
62.50%	  

   
Gambar A        Gambar B 

    
Gambar C          Gambar D 

(Sumber: www.s3images.coroflot.com, www.cathrynjakobsonramin.com, 

www.ptl2010.files.wordpress.com & www.previews.123rf.com) 

 
2. Apakah anda mengetahui peraturan barang bawaan? 

 

 

 

 

Gambar	  
A,	  30%	  

Gambar	  B,	  
5%	  

Gambar	  C,	  
30%	  

Gambar	  
D,	  35%	  
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Informasi	  
stasiun,	  
17.50%	  

non-‐
informasi,	  
62.50%	  

media	  
masa,	  
7.50%	  

petugas	  
stasiun,	  
12.50%	  

Iya,	  
37.50%	  

Tidak,	  
62.50%	  

Iya,	  100%	  

Tidak,	  0	  

 

3. Bila iya, anda mengetahuinya dari mana? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Apakah anda sering mengakses informasi seputar KRL selain jadwal?  

 

 

 

 

 

 

 

5. Bila melanggar aturan barang bawaan akan dikenakan sanksi mulai 

Rp50.000,00. Jadi, setelah anda mengetahui mengenai peraturan barang 

bawaan di KRL, apakah anda akan mematuhinya? 
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x-‐banner,	  
29%	  

Poster,	  37%	  

stiker,	  
11%	  

merchandise,	  
20%	  

instalasi,	  3%	  

6. Menurut anda media yang efektif untuk mensosialisasikan peraturan barang 

bawaan di KRL adalah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil survey angket diatas, penumpang KRL rata-rata pengguna 

gadget. Namun, media informasi melalui gadget digunakan untuk mengakses media 

sosial bukan informasi seputar informasi KRL, begitu juga dengan informasi jadwal 

KRL penumpang KRL lebih senang melihat di stasiun atau bertanya langsung kepada 

portir KRL. Walaupun sudah ada aplikasi jadwal KRL sehingga penempatan 

informasi yang paling tepat tetap di stasiun dengan media below the line menjadi 

media primer, seperti poster, banner, dan x-banner. Media sekunder sebagai 

pendukung media primer, seperti merchandise, stiker, media sosial, dan instalasi 

pengukur kelayakan barang bawaan di KRL. 

 Kemudian, berdasarkan hasil survey angket visual, gambar a bergaya kartun 

vektor dengan warna pastel dan gambar c bergaya karikartur dengan warna cerah 

sama-sama menceritakan bahwa penumpang yang membawa barang berlebihan dan 
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melanggar peraturan barang bawaan akan mengalami kesulitan yang dipilih sebanyak 

30%. Penumpang krl lebih memilih gambar d bergaya vektor mirip dengan figure 

manusia, yaitu seorang petugas cantik dan sexy membawa barang bawaan, serta 

memberitahukan barang bawaan yang diperbolehkan untuk dibawa, artinya khalayak 

lebih menyukasi cara penyampaian konuminkasi yang menyenangkan, tidak seperti 

gambar b yang sosok petugas terkesan galak dalam memberitahukan informasi. 

Selain itu, pesan yang dapat ditangkap penumpang KRL hanya sepotong-potong atau 

bersifat pesan sekilas sehingga pesan yang memuat informasi dan desain hanya dapat 

ditangkap sedikit sehingga desain akan didominasi visual. Walaupun begitu, teks 

tetap penting untuk mendukung visual agar informasi yang diperoleh tidak keliru. 

3.1.4. Analisis Data  
 

Pada bagian ini dipaparkan intisari apa yang didapat dari hasil penelitian terhadap 

objek Tugas Akhir yang akan digunakan sebagai acuan pengembangan konsep 

perancangan baik dari visual maupun komunikasi. 

1. Analisis SWOT 

a. Strength 

Fenomena penumpang KRL yang mengeluhkan gerbong KRL yang selalu 

penuh saat jam-jam kerja, khususnya jam pulang kerja, karena rangkaian KRL 

yang tidak cukup banyak saat jam-jam kerja dan ditambah munculnya 

penumpang KRL yang banyak membawa barang bawaan yang berlebihan. 
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Kampanye ini bertujuan memerangi pelangaran barang bawaan yang 

dilakukan oknum-oknum nakal, khususnya para pedagang, dan 

memperjuangkan hak-hak penumpang KRL. 

b. Weakness 

Oknum-oknum nakal, khususnya para pedagang akan terus melanggar, 

mereka akan sulit terpengaruh dengan kampanye sosial ini karena penegak 

aturan yang kurang tegas. 

c. Opportunity 

Kampanye ini dapat menjadi media informasi dan media penegak aturan 

barang bawaan di KRL yang melibatkan peranan penumpang KRL lain yang 

akan membantu petugas mengawasi dan menertibkan aturan barang bawaan di 

KRL. 

d. Threat 

Setelah melewati masa kampanye penumpang akan kembali atau tidak akan 

terlalu memperdulikan peraturan barang bawaan di KRL karena kesibukan 

masing-masing penumpang KRL. 

2. Analisa konsistensi kognitif 

Penelitian mengenai perubahan sikap dengan kerangka teoritis manusia sebagai 

pencari konsistensi kognitif, (Rakhmat, 2008). Kognisinya adalah saya tahu, saya 

pedagang sehingga suka membawa barang dengan ukuran lebih dari 

40cmx30cmx100cm di KRL. Disonannya adalah saya tahu membawa barang dengan 
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ukuran lebih dari 40cmx30cmx100cm dan benda terlarang lain kedalam KRL 

dilarang, sebagai berikut. 

a. Kognisi yang dihadapkan pada disonan, yaitu saya akan mematuhi 

aturan atau saya akan mengurangi ukuran barang bawaan dengan 

menjadikannya beberapa bagian.  

b. Mengubah kognisi tentang lingkungan, yaitu saya membawa barang 

dagang saat KRL sedang sepi saja.  

c. Memperkuat kognisi yang disonan, yaitu selain saya yang lain juga 

banyak melanggar peraturan.  

d. Mengurangi disonan dengan memutuskan salah satu kognisi yang 

tidak penting, yaitu tidak masalah saya melanggar aturan, karena 

pedagang memang membawa banyak barang bawaan, pedagang 

adalah mata pencaharian saya, dan petugas juga paling hanya 

menegur. 

3.1.5. Pendukung 

Mengadahkan sebuah kampanye, diperlukan lembaga-lembaga pendukung dan 

penunjang dana. Karena dalam mengadakan sebuah kampanye, tentunya berurusan 

dengan massa yang berjumlah banyak sehingga membutuhkan dana yang tidak 

sedikit. Selain itu, dibutuhkan lembaga-lemabaga pendukung yang memiliki nama 

dan memiliki citra baik ataupun terpercaya dimata massa. Hal tersebut, bertujuan agar 
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informasi dan citra kampanye yang baik dapat menarik massa untuk ikut 

berpartisipasi.  

Oleh karena itu, kampanye ini nantinya akan bekerja sama dengan, sebagai 

berikut. 

1. PT KAI Commuter Jabodetabek 

 

Gambar 3.5. Logo PT KAI Commuter Jabodetabek 

(Sumber: www.krl.co.id) 

 

PT KAI Commuter Jabodetabek atau PT KCJ berdiri sejak tahun 2008. PT 

KAI Commuter Jabodetabek merupakan anak perusahaan PT Kereta Api 

Indonesi yang beroperasi pada tahun 2009. PT KAI Commuter Jabodetabek 

difokuskan untuk mengoperasikan kereta rel listrik atau krl di jabodetabek. 

2. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal 

Perkeretaapian 

PT KAI COMMUTER JABODETABEK
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Gambar 3.6. Logo Kementrian Perhubungan 

(Sumber: www.dephub.go.id) 

 

Kementerian Perhubungan sudah berdiri sejak awal periode kemerdekaan 

Republik Indonesia yang sekarang bernama Kabinet Kerja. Direktorak 

Perkeretaapian merupakan salah satu unit kerja Kementerian Perhubungan 

yang bertugas mewujudkan agar terselenggarakannya pelayanan yang handal, 

berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dengan terus meningkatkan jasa 

pelayanan sarana dan prasarana perhubungan perkeretaapian.  

3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

 

Gambar 3.7. Logo Yayasan Lembaga Komunikasi Indonesia 

(Sumber: ylki.or.id) 
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Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI adalah lemabga 

konsumen masyarakat yang berbasis nirlaba dan mandiri. YLKI berdiri sejak 

11 mei 1973, beroperasi melindungi konsumen dan membimbing konsumen 

untuk kritis terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam upaya 

melindungi diri dan lingkungan. 

3.1.6. Studi Existing 

Beberapa paparan referensi media dan visual yang sudah pernah dilakukan 

sebelumnya sebagai bahan pertimbangan yang akan digunakan pada konsep 

perancangan dalam tugas akhir ini. 

1. Logo 

 

Gambar 3.8. Logo National Campaign Against Youth Violence 

(Sumber: www.logos-vector.com) 
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Gambar 3.9. Logo Human'it 

(Sumber: www.ns.seeklogo.com) 

 

Logo gambar 3.9 diatas merupakan contoh kampanye sosial berupa larangan, hinbau, 

dan sebagainya dengan desain logo simpel bergaya vektor. Maka, dalam merancang 

logo kampanye nanti penulis akan mencari objek yang dapat menghimbau khalayak 

untuk mematuhi aturan barang bawaan di KRL jabodetabek dengan gaya vektor 

sederhana. 

2. Karakter 

Ilustrasi vektor karakter wanita gambar 3.10. dan gambar 3.11. sama-sama menarik. 

Namun, gambar 3.11. gaya ilustrasi vektornya lebih tepat dalam menggambarkan 

karakter seorang wanita petugas KRL yang cantik, sexy, pintar, menarik, dan tegas, 

serta ilustrasi penggambaran pada gambar 3.11. hampir mirip dengan manusia. 
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Gambar 3.10 Karakter vektor kartun 

(Sumber: www.images.crestock.com) 

 

 

Gambar 3.11. Karakter vektor anime 

(Sumber: www.dreamstime.com) 
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