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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Commuter Jabodetabek 

PT. KA Commuter Jabodetabek adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa penyedia layanan transportasi masal di Jakarta dan sekitarnya. 

Perusahaan yang resmi berdiri sejak tanggal 15 September 2008 menggantikan 

PT. Kereta Api (persero) Divisi Angkutan Perkotaan Jabodetabek. PT.KA 

Commuter Jabodetabek merupakan anak perusahaan dari PT.Kereta Api 

Indonesia, yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat, tepat dibawah 

Stasiun Juanda. 

 

Gambar 3. 1 Logo PT. KA Commuter Jabodetabek 
www.krl.co.id,2014 

 

Perusahaan ini memiliki visi mewujudkan jasa angkutan kereta api 

komuter sebagai pilihan utama dan terbaik di wilayah Jakarta dan sekitarnya. PT. 

Commuter Jabodetabek memiliki misi perusahaan, menyelenggarakan jasa 

angkutan kereta api komuter yang mengutamakan keselamatan, pelayanan, 

kenyamanan, dan ketepatan waktu, serta yang berwawasan lingkungan.  
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Gambar 3. 2 Salah Satu Armada Commuter Jabodetabek 
Sumber: Data Pribadi 

 

3.1.1 Data Lapangan 

Pengumpulan data pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah melalui 

observasi lapangan. Observasi dilakukan dengan mencari data-data sekunder dari 

berbagai sumber dan penelitian langsung perusahaan PT. KA Commuter 

Jabodetabek. 

 PT. KA Commuter Jabodetabek memiliki 73 stasiun diantaranya 7 Stasiun 

transit, dan 9 stasiun belum aktif. Fasilitas yang diberikan di tiap-tiap stasiun yaitu 

loket khusus single trip dan khusus multitrip, toilet gratis, ruang informasi, ruang 

kepala stasiun, ruang petugas petugas keamanan, area merokok, dan di stasiun 

tertentu terdapat minimarket atau restaurant. Stasiun kereta api sudah steril dari 

pedagang dan pengamen, sehingga peron hanya dikhususkan untuk penumpang 

Commuter. 
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Tabel 3. 1 Stasiun KA Commuter 
Dir. Operasi dan Pelayanan, PT. KA Commuter Jabodetabek, 2014 

Stasiun Transit Stasiun Pemberhentian Stasiun Belum Aktif 

1. Tanah Abang 

2. Duri 

3. Manggarai 

4. Jatinegara 

5. Jakarta Kota 

6. Kampung Bandan 

7. Rajawali 

Maja, Tigaraksa, Tenjo, 

Daru, Cilejit, Parung 

Panjang, Cicayur, Cisauk, 

Serpong, Rawa Buntu, 

Sudimara, Jurangmangu, 

Pondok Ranji, 

Kebayoran, Palmerah, 

Tangerang, Batu Ceper, 

Poris, Kali Deres, Rawa 

Buaya, Bojong Indah, 

Pesing, Bogor, Cilebut, 

Bojong Gede, Citayam, 

Depok, Depok Baru, 

Pondok Cina, Univ. 

Indonesia, Univ. 

Pancasila, Lenteng 

Agung, Tanjung Barat, 

Pasar Minggu, Pasar 

Minggu Baru, Duren 

Kalibata, Cawang, Tebet, 

Cikini, Gondangdia, 

Juanda, Sawah Besar, 

Mangga Besar, Jayakarta, 

Kemayoran, Pasar Senen, 

Gang Sentiong, Kramat, 

Pondok Jati, Klender, 

Buaran, Klender Baru, 

Cakung, Kranji, Bekasi 

1. Taman Kota 

2. Grogol 

3. Cikoya 

4. Mampang 

5. Rawa Bebek 

6. Cipinang 

7. Tanjung Priok 

8. Ancol 

9. Angke 

 

Relasi yang dijalankan oleh perusahaan ini ada enam jalur yaitu, Bogor, 

Bekasi, Tangerang, Serpong/Maja, Feder (Manggarai – Jakarta), dan Tanjung 

Priok. Dalam enam relasi tersebut masih terdapat satu relasi yang masih belum 

aktif dikarenakan belum adanya aliran listrik untuk kereta commuter.  
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Tabel 3. 2 Relasi Perjalanan Commuter 
Dir. Operasi dan Pelayanan, PT. KA Commuter Jabodetabek, 2013 

Relasi Jumlah Loop Total Perjalanan 

Bogor 29 274 

Bekasi 8 103 

Tangerang 3 48 

Serpong/Maja 7 85 

Feder 

(Manggarai-Jakarta) 
3 50 

Tanjung Priok (Belum Aktif) - 

 

Setiap satu rangkaian kereta terdiri dari 10 kereta, dimana panjang satu 

kereta adalah 20 meter sehingga setiap peron membutuhkan panjang lebih dari 

200 meter. Ukuran tinggi lokasi peron 1 meter dan jarak lantai dengan atap 

memiliki ukuran 3-4 meter. PT.KA Commuter Jabodetabek tahun ini memiliki 

target untuk membuka stasiun-stasiun yang belum aktif dikarenakan kurangnya 

prasarana, dan meningkatkan kualitas sarana di stasiun sehingga stasiun yang 

belum aktif dikarenakan peron yang kurang memadahi bisa diaktifkan kembali. 

Volume penumpang yang menggunakan jasa Commuterline ini mencapai 

600 ribu penumpang perharinya. PT. KA Commuter Jabodetabek memiliki target 

pada tahun 2019 sebanyak 1,2 juta penumpang perharinya dengan meningkatkan 

pelayanan kualitas, sarana, dan prasarana, dimulai dari pengaktifan stasiun, 

perpanjangan peron, penambahan armada kereta. 

Jumlah armada kereta yang beroperasi di wilayah Jabodetabek pada awal 

tahun 2013 sebanyak 384 unit atau 48 rangkaian kereta, dan terdapat 57 unit 
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cadangan. Pada September 2013, jumlah kereta yang melayani penumpang 

mencapai 566 KRL perhari dengan menambahkan 180 kereta dari Jepang. 

Rangkaian yang digunakan oleh PT.KA Commuter Jabodetabek terdiri dari 

beberapa jenis pembuat antaralain buatan Jepang dan Indonesia yang memiliki 

karakteristik masing-masing. Kereta Listrik Jepang merupakan eks-Jepang atau 

bekas dari Jepang yang dibeli oleh perusahan untuk meningkatkan pelayanan 

dengan menambah armada. 

  

 

Gambar 3. 3 Kereta Commuter Buatan Indonesia 
Sumber: Data Pribadi 
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Gambar 3. 4 Kereta Commuter Buatan Jepang (Eks-Jepang) 
Sumber: Data Pribadi 

 

 Sebagai bahan pertimbangan perkembangan PT.KA Commuter 

Jabodetabek juga dilakukan analisa berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan 

dari perusahaan tersebut. Melihat banyaknya stasiun yang ada dan armada yang 

aktif, agar memudahkan dalam mengangkat pembuatan signage system yang tepat 

di stasiun Commuterline. 

3.1.2  Observasi 

 Observasi dilakukan penulis terhadap perusahaan terhadap faktor internal 

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, begitu juga faktor eksternal. Melalui 

analisa yang dilakukan di stasiun-stasiun commuter dan data yang diperoleh dari 
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Divisi Pelayanan dan Operasi, dan Divisi Komersil, ditemukan dengan analisis 

Strenght, Weakness, Oportunity, dan Threat. 

1. Strenght 

a. Merupakan alat transportasi kereta listrik satu-satunya yang ada di 

Jabodetabek. 

b. Jarak tempuh yang cepat dibanding dengan alat transportasi 

lainnya. 

c. Terdapat fasilitas public yang lebih lengkap dibanding transportasi 

yang lain. 

d. Harga jasa transportasi yang cukup murah Rp 2000,- untuk jarak 

terdekat sampai dengan Rp 8000,- untuk jarak terjauh subsidi. 

e. Armada yang bersih dan menggunakan AC 

2. Weakness 

a. Perawatan fasilitas yang belum optimal  

b. Kurang efektifnya sarana informasi di Stasiun 

c. Identitas perusahaan yang belum ditampilkan dalam media 

informasi. 

3. Oportunity 

a. Kebutuhan masyarakat akan transportasi umum yang semakin 

tinggi. (05.00-23.00) 

b. Kurangnya fasilitas public lain yang sesuai dengan minat 

masyarakat. 

c. Banyaknya kemudahan mengakses antar moda transportasi. 
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4. Threat 

a. Krisis global yang berdampak pada jumlah pengunjung, dan biaya 

perawatan fasilitas. 

b. Subsidi pemerintah yang tidak selamanya akan diberikan. 

Selain itu penulis juga melakukan identifikasi terhadap target pengguna 

jasa PT. KA Commuter Jabodetabek, yang dibagi dalam segmenting, targeting, 

dan positioning: 

1. Segmenting 

a. Demografis 

Usia : Semua umur 

Gender : pria dan wanita 

SES : Semua kalangan 

Pendapatan: Cukup untuk memenuhi kebutuhan primer 

b. Geografis 

Berasal dari kota Jakarta dan sekitarnya (Bodetabek) 

c. Psikografis 

- Memilih menggunakan transportasi umum 

-Memiliki kebutuhan tinggi akan moda transportasi 

-Memiliki kesadaran akan kondisi jalanan di Jakarta 

2. Targeting 

Semua masyarakat yang menginginkan moda transportasi yang 

nyaman, aman, tepat waktu, dan berwawasan lingkungan dan 

memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas transportasi umum. 
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3. Positioning 

Menjadikan Commuter sebagai sarana transportasi utama di 

Jabodetabek.  

 

3.1.3 Wawancara Dengan General Manager Pelayanan PT.Commuter 

Jabodetabek 

Wawancara dilakukan sebagai awal pengumpulan data penelitian dengan General 

Manager Pelayanan PT.Commuter Jabodetabek Bapak Mega Rusandi sebagai 

sumber data kualitatif primer. Wawancara dilakukan untuk mengetahui gambaran 

secara utuh mengenai PT.Commuter Jabodetabek dalam perancangan signage 

system yang sudah ada sebelumnya. 

 

Gambar 3. 5 Penulis Melakukan Wawancara dengan Narasumber 
Sumber: Data Pribadi 
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Wawancara dengan Bapak Mega menghasilkan suatu kesimpulan bahwa PT.KA 

Commuter Jabodetabek adalah perusahaan baru yang sedang berkembang pesat 

meningkatkan nilai perusahaan dimulai dari jasa pelayanannya, yang menunjukan 

tekatnya untuk mencapai target untuk meningkatkan pengguna pada tahun 2019. 

 Alasan yang diajukan oleh Bapak Mega sebagai Manager Pelayanan 

PT.KA Commuter Jabodetabek tentang signage system yang ada adalah belum 

memiliki identitas visual yang sama, beliau menambahkan bahwa selama ini 

pembuatan signage system tidak pernah secara serentak, hanya jika dibutuhkan 

saja akan dibuat. Dimana signage system dalam suatu wilayah yang sama harus 

memiliki identitas yang sama. Hal ini terjadi karena perusahaan baru 

meningkatkan standar pelayanan transportasi dan belum fokus ke bidang 

penyampaian informasi dan desain untuk semua aspek yang ada di PT.KA 

Commuter Jabodetabek termasuk didalamnya yaitu signage system terutama yang 

ada di stasiun. 

 Selain itu Bapak Mega sebagai general manager pelayanan mengatakan 

bahwa terdapat fenomena yang terjadi dialami oleh penumpang dalam 

menggunakan Commuterline. Beliau mengatakan penumpang baru cenderung 

kebingungan menentukan arah tujuannya karena memang signage system yang 

ada terbilang sangat minim. Bapak Mega menekankan fenomena ini karena sering 

terjadi melihat perusahaan pada tahun 2013 ini mencapai target 600 ribu 

penumpang perharinya, dan mengingat target pada tahun 2019 sebanyak 1,2 juta 

penumpang perhari dimana terdapat 12.500 penumpang baru setiap bulan jika 

melihat target yang diberikan. 
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 Pentingnya informasi dan desain yang tepat dalam signage system di 

stasiun Commuterline ditegaskan oleh Bapak Mega untuk ditingkatkan, dan 

dibuat secara inline atau semua memiliki identitas visual yang sama sesuai dengan 

identitas visual Commuter Jabodetabek.  

3.1.4 Kuesioner 

Kuesioner dilakukan untuk memverifikasi data yang diperoleh dari narasumber 

terkait. Sebanyak 75 responden menjawab kuesioner yang disebarkan. 

 

Gambar 3. 6  Diagram Jenis Kelamin 

 

Dari 75 Data yang diperoleh sebanyak 45 sampel atau 60% merupakan pria yang 

menggunakan jasa Commuter. Dari tambahan wawancara dari narasumber utama 

yaitu direktur pelayanan dan operasi Bapak Harif Sofyan data ini akan berbeda 

jika terjadi pada hari libur atau hari besar yang akan lebih besar mayoritas wanita 

yang menggunakan jasa Commuter. 

60% 
40% 

Jenis Kelamin 

Pria

Wanita
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Gambar 3. 7 Diagram Domisili Daerah 

Dari 75 responden dapat dilihat mayoritas responden berasal dari tangerang 

melihat batasan masalah ditetapkan di stasiun Tanah Abang. Sebesar 44% di 

tangerang dan 21% di Jakarta. 

 

Gambar 3. 8 Diagram Frekuensi Pengguna Menggunakan Jasa Commuter 
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Pertanyaan seberapa sering frekuensi menggunakan jasa Commuter, sebanyak 

22% atau 17 orang sering menggunakan Commuter dalam range tiap hari kerja. 20 

orang lainnya atau sebanyak 27% cukup sering menggunakan Commuter dalam 

frekuensi 3 kali sehari. 

 

Gambar 3. 9 Diagram Relasi yang dilewati oleh Pengguna 

Dari 75 orang yang menjawab kuesioner, 35% sering menggunakan relasi Tanah 

Abang – Serpong/Parung Panjung. 16% sering menggunakan relasi Bogor/Depok- 

Tanah Abang. 16% menggunakan relasi Bogor/Depok – Tanah Abang – 

Jatinegara. Kuesioner yang disebarkan banyak diperoleh dari pengguna yang 

menuju stasiun Tanah Abang, oleh karena itu dijadikan batasan masalah. 

16% 
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Gambar 3. 10 Diagram Kemudahan Menggunakan Commuter 

Pertanyaan berikutnya tentang kesan pertama dalam kemudahan mengakses kereta 

tujuan. Sebanyak 80% responden menjawab tidak mudah atau mengalami 

kesulitan dalam menggunakan Commuterline.  Dari beberapa jawaban essai yang 

diberikan, pengguna mengatakan bahwa informasi yang diberikan sangat kurang. 

 

Gambar 3. 11 Diagram Bagaimana Pengguna Mendapatkan Informasi 
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Pertanyaan berikutnya menyangkut hal yang terjadi ketika responden mencari 

informasi. Sebanyak 75% responden atau 56 orang lebih memilih bertanya kepada 

petugas. Hal ini menunjukan kurangnya informasi yang diberikan dari sign system 

yang ada dan informasi yang kurang tepat. Mulai dari papan identifikasi stasiun 

yang kurang terbaca sampai papan informasi didalam peron dan lobby stasiun. 

3.1.5 Dokumentasi 

Dokumentasi lapangan dilakukan oleh penulis lebih lanjut agar dapat menentukan 

signage system yang tepat bagi stasiun Commuter, dengan melihat keadaan 

signage system yang sudah ada sebelumnya. Penulis mengunjungi dua stasiun 

transit yaitu Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Manggarai, juga empat stasiun 

pemberhentian yaitu Stasiun Rawa Buntu, Stasiun Juanda, Stasiun Tangerang, 

Stasiun Sudirman. Signage system yang baik harus sesuai dengan teori 

perancangan yang didapat dari data visual ini. 
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1. Papan Nama Lokasi 

 

 

Gambar 3. 12 Papan Nama (Identification Signs) 
Sumber: Data Pribadi 

 

 

Melihat papan tanda identifikasi lokasi masih belum terdapat keseragaman 

system di tiap-tiap stasiun Commuter. Ketidak seragaman terlihat pada 

penggunaan huruf, bentuk panah, dan ukuran. Peletakan hanya didasarkan pada 

peron dimana stasiun berada sehingga informasi yang didapat kurang maksimal. 
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2. Papan Informasi Tujuan 

 

 

Gambar 3. 13 Papan Jalur Peron 
Sumber: Data Pribadi 

 

 

 

Begitu juga pada papan petunjuk arah atau directional signs masih belum ada 

identitas visual yang sama dan cenderung peletakannya mengandalkan 

kemudahan pemasangan namun tidak memperhatikan efektifnya informasi yang 

diberikan. Papan informasi juga belum terdapat keseragaman ukuran, dan identitas  

visual yang diberikan. 
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Gambar 3. 14 Papan Petunjuk (Directional Signs) 
Sumber: Data Pribadi 

 

 

Dapat dilihat pada gambar terdapat berbagai macam jenis papan petunjuk 

arah keluar yang tidak memiliki identitas yang sama. Dalam sebuah perusahaan 

harus memiliki identitas visual yang sama, sehingga orang mudah menerima dan 

memahami.  
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3. Peron-Peron Stasiun 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 15 Tidak Adanya Papan Infromasi di Ujung Peron 
Sumber: Data Pribadi 

 

Observasi dan dokumentasi dilakukan pada peron-peron stasiun yang cenderung 

tidak memiliki sistem petunjuk yang dibutuhkan. Informasi tentu dibutuhkan di 

ujung-ujung peron dimana alur pengguna saat berjalan selalu melewati ujung 

peron. Peron yang memiliki panjang lebih dari 200 meter dapat melayani satu 

rangkaian kereta yang terdiri dari 10 kereta, tentu saja di butuhkan penempatan 

sistem informasi di setiap sudut peron.  Begitu juga terjadi pada sebagian besar di 

peron-peron stasiun lain. 
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4. Peta 

 

Gambar 3. 16 Peta Loopline (Orientation Signs) 
Sumber: Data Pribadi 

 

Papan peta petunjuk di stasiun cenderung diletakkan di peron yang sempit, 

dimana keterbacaannya sangat minim. Selain itu peta hanya terdapat di dalam 

kereta. Hal ini menyebabkan pengguna kesulitan untuk melihat lokasi tujuan pada 

peta tersebut. Dari hasil observasi diperlukan sebuah desain untuk identification 

sign, directional, dan orientation sign di stasiun Commuterline. 
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3.2 Mind Mapping 

Setelah mengumpulkan data dan melakukan penelitian, mind mapping dilakukan 

untuk mendapatkan kata kunci yang dapat digunakan sebagai konsep kreatif 

perancangan signage system yang tepat bagi PT.KA Commuter Jabodetabek. 

Mindmapping dilakukan dengan menarik data-data perusahaan, mulai dari target, 

armada, identitas visual. Dari kata kunci yang didapat akan dijadikan konsep 

perancangan yang akan dijelaskan di poin selanjutnya. 

 

Gambar 3. 17 Mindmapping Perancangan Sign System 
Sumber: Data Pribadi 

Commuterline merupakan sarana transportasi yang modern cepat dan 

menyediakan sarana transportasi umum yang mudah digunakan. Signage system 

yang dibutuhkan adalah signage yang simple dan tajam (akurat) yang memiliki 

kesan modern dan kuat. 
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Gambar 3. 18 Mindmapping Perancangan Sign System- 2 
Sumber: Data Pribadi 

 

3.3 Konsep Perancangan 

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara kepada pengguna dan narasumber 

Commuter Jabodetabek, ditemukan bahwa jenis sign system yang dibutuhkan di 

setiap stasiun adalah identitas lokasi atau tempat (identification sign), peta line 

(orientation sign), dan petunjuk arah (directional sign). Ditambahkan dari hasil 

Observasi yang dilakukan penulis juga membuktikan bahwa stasiun commuter 

membutuhkan signage yang tepat dan memiliki identitas visual yang sama. 

 Konsep perancangan identification signage mengacu pada identitas utama 

Commuter Jabodetabek, dan lokasi. Identitas stasiun dibuat dengan menggunakan 

konsep warna yang digunakan oleh Commuter untuk mengkategorikan relasi 
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stasiun menggunakan warna merah, biru, kuning, hijau, coklat, dan ungu. Sesuai 

dengan brand image yang ada di perusahaan Commuter Jabodetabek.  Warna 

primer seperti warna merah, biru, kuning yang diberikan pada jalur utama yaitu 

jalur relasi Bogor - Manggarai – Jatinegara – Jakarta Kota. Warna sekunder warna 

hijau, coklat, dan ungu digunakan untuk relasi feder Maja – Parung Panjang, 

Tangerang, Tanjung Priok.  

 Untuk directional sign dan orientation sign menyesuaikan konsep 

identification pada tiap-tiap stasiun dengan konsep utama sesuai mind mapping 

yaitu modern, simple, dan hi-tech. 
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