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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Industri transportasi darat bagi masyarakat Indonesia khususnya 

masyarakat Jakarta merupakan salah satu kebutuhan yang penting untuk 

menunjang kehidupan sehari-hari terutama bagi orang yang melakukan aktivitas 

perkantoran. Terdapat berbagai macam jenis moda transportasi yang ada di 

kawasan Jakarta seperti mikrolet, metromini, bajaj, taksi, busway, Go-jek,  Grab 

Car, dan masih banyak lagi. Moda transportasi tersebut memberikan dampak 

positif kepada masyarakat Jakarta yang hampir setiap saat menghadapi kemacetan 

di daerah metropolitan tersebut.  

Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak masyarakat kurang 

bisa mengandalkan moda transportasi umum tersebut. Hal ini disebabkan karena   

kondisi kendaraan umum yang tidak nyaman serta minimnya tingkat keamanan 

dan keselamatan. Kondisi ini akan semakin parah jika pengguna kendaraan umum  

maupun pribadi melanggar ketentuan lalu lintas dan saling serobot jalur sehingga 

semakin menambah  kemacetan. Jika masalah ini tidak segera ditindaklanjuti oleh 

pemerintah maka dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara Indonesia. Salah 

satu kerugian yang terlihat yaitu berkurangnya ruang terbuka hijau karena lahan 

yang ada digunakan untuk pelebaran jalur lalu lintas khusus transportasi darat 

yang terus berkembang setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari ilustrasi utilisasi 
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jumlah kendaraan roda 4 pertumbuhan kendaraan dengan ketersediaan ruas jalan 

yang tidak sebanding. 

 

Sumber : www.google.com 

Gambar 1.1. Grafik Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Roda ≥ 4 

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa ada peningkatan jumlah 

kendaraan dari tahun 1994 sampai 2009. Data tersebut menunjukkan bahwa 

seiring berjalannya waktu jumlah kendaraan di daerah Jakarta  mengalami 

peningkatan namun tidak disesuaikan dengan lebar jalan yang dimiliki. Hal ini 

memberikan dampak buruk yaitu ruang gerak di jalan yang semakin sempit 

sehingga terjadi kemacetan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mulai 

memikirkan berbagai jalan keluarnya. Salah satu program yang dilakukan adalah 

dengan membenahi sistem perkeretaapian sehingga masyarakat menjadi tertarik 

pada moda transportasi umum ini.  
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PT KAI Commuter Jabodetabek merupakan salah satu anak dari PT KAI 

(Persero) yang telah berhasil melakukan pembenahan dan memberikan dampak 

positif baik untuk masyarakat maupun negara. Pembenahan yang dilakukan antara 

lain berupa peraturan pelarangan pedagang kaki lima berjualan di dalam stasiun, 

system ticketing yang menjadi lebih otomatis, dan kereta dibuat lebih moderen 

yang dilengkapi pendingin udara sehingga penumpang memperoleh kenyamanan 

saat berada didalam kereta api.  

Perubahan yang dilakukan PT KAI Commuter Jabodetabek  membuat 

banyak masyarakat mulai mengandalkan moda transportasi kereta api untuk 

menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Melalui grafik dibawah ini  dapat terlihat 

tingkat pertumbuhan pengguna jasa kereta commuter line yang terus meningkat 

dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. 

 
Sumber: Data PT KAI Commuter Jabodetabek 

Gambar 1.2. Grafik Peningkatan Penumpang Kereta Commuter Line 
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Melihat jumlah pengguna jasa kereta commuter line yang terus meningkat, 

PT KAI Commuter Jabodetabek terus berusaha  memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada pengguna jasa. Hal ini dilakukan dengan tujuan mampu membantu 

mobilitas masyarakat Jabodetabek lebih efektif dan efisien dalam hal penggunaan 

waktu. Dampak positif dari pembenahan sistem PT KAI Commuter Jabodetabek 

juga dirasakan oleh pemerintah. Salah satu contoh dampak positif tersebut yaitu 

pemerintah mampu melakukan saving berupa pengurangan tingkat penggunaan 

BBM.  

Namun masih terdapat kelemahan yang dialami oleh kereta commuter line 

saat sedang beroperasi. Kelemahan yang terjadi seperti mengalami gangguan 

LAA (Listrik Aliran Atas), gangguan sarana berupa pendingin udara yang rusak 

pada salah satu kabin kereta, dan gangguan prasarana berupa rel patah. 

Kelemahan tersebut diakui dapat mengganggu kenyamanan penumpang kereta. 

Untuk menghadapi hal ini, PT KAI Commuter Jabodetabek terus melakukan 

perbaikan untuk mencapai tujuan utama mereka yaitu sebagai perusahaan dengan 

service quality yang baik. Hal ini dilakukan dengan tujuan memenuhi target 

perusahaan pada tahun 2018 yang mengangkut jumlah penumpang sebanyak 

1.200.000 jiwa.  

 Melihat potensi pengguna jasa kereta api yang kedepannya akan terus 

bertambah maka otomatis frekuensi perjalanan kereta commuter line yang 

beroperasi juga ikut bertambah. Dengan begitu kebutuhan akan perawatan dan 

pemeliharaan juga harus ditingkatkan seperti pengeluaran biaya operasional untuk 

pemeliharaan armada. Pola pemeliharaan secara rutin diterapkan dengan tujuan 
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memastikan armada selalu dalam kondisi siap operasi mengingat jumlah 

perjalanan kereta api kedepannya akan terus bertambah dan semakin padat. 

Berdasarkan jurnal internasional berjudul Maintenance strategy selection 

using AHP and ANP algorithms, biaya pemeliharaan merupakan bagian utama 

dari keseluruhan biaya operasional. Oleh karena itu setiap program pemeliharaan 

yang direncanakan oleh bagian operasional dan diajukan ke perusahaan harus 

dipertimbangkan secara matang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memastikan program pemeliharaan yang diajukan menghasilkan kualitas 

pemeliharaan yang baik. 

Memutuskan sebuah strategi pemeliharaan dibutuhkan alasan yang 

mendukung agar dapat memperoleh solusi yang terbaik. Terkadang saat 

menentukan strategi pemeliharaan pada perusahaan, muncul sebuah dilema. Hal 

ini disebabkan karena terdapat banyak kriteria yang perlu dipertimbangkan 

perusahaan dalam menentukan keputusan. Metode Analysis Hierarchy Process 

(AHP)  dan Technique for Preference by Similarity to the Ideal Solution 

(TOPSIS) bisa dijadikan alat bantu untuk mengambil keputusan mengenai strategi 

pemeliharaan.  

Saat ini PT KAI Commuter Jabodetabek menerapkan metode 

pemeliharaan secara berkala (preventive maintenance). Namun dalam penerapan 

strategi pemeliharaan tersebut masih terdapat sedikit masalah yang dapat 

mengganggu aktivitas pemeliharaan. Sebagai contoh, pada saat implementasi 

pemeliharaan mengalami kekurangan jumlah sumber daya manusia yang 

dibutuhkan. Kedepannya hal ini akan memiliki pengaruh terhadap kelancaran 
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aktivitas pemeliharaan. Berikut tabel jumlah pegawai Dipo Depok yang 

menunjukkan jumlah karyawan yang bekerja pada bulan Maret 2016: 

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dipo Depok Bulan Maret 2016 

Sumber: Data Diolah Peneliti 

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dipo Depok Bulan Maret 2016 (Lanjutan) 

Sumber: Data Diolah Peneliti 

Tabel diatas  menjelaskan bahwa PT KAI Commuter Jabodetabek masih 

kekurangan 37 karyawan. Masalah ini perlu dipertimbangkan oleh PT KAI 

Commuter Jabodetabek karena dalam jangka panjang jumlah perjalanan akan 

terus meningkat sehingga akan semakin membutuhkan banyak perawatan yang 

melibatkan banyak tenaga SDM sehingga upaya untuk melakukan pemeliharaan 

bisa optimal. 

Ruas JM 

Ruas 

Peren-

canaan 

Ruas 

Admi-

nistrasi 

Ruas 

Fasi-

litas 

Ruas 

Pem. 

AC 

Penda-

yaguna-

an 

Ruas 

Pem. 

Hari-

an 

Ruas 

Pem. 

Bula-

nan 

Karyawan 

Tersedia 
1 5 2 11 8 5 29 26 

Kebu-

tuhan 
1 6 4 16 17 12 37 31 

Keku-

rangan 
- -1 -2 -5 -9 -7 -8 -5 

Ruas 
PUK 

THB 

PUK 

SRP 

PUK 

TNG 

PUK 

PRP 
Ruas QC Jml 

Karyawan 

Tersedia 
6 10 11 12 17 143 

Kebutu-

han 
8 10 10 10 16 178 

Keku-

rangan 
-2 - -1 +2 +1 -37 
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Selain itu perusahaan juga perlu mempertimbangkan keselamatan dalam 

bekerja dengan cara membentuk standar operasi perosedur (SOP). Penyusunan 

SOP harus mengutamakan keselamatan untuk karyawan, penggunaan fasilitas, 

serta lingkungan pekerjaan. Kriteria keselamatan menjadi sangat penting karena 

melihat karyawan yang bekerja dilapangan memiliki resiko yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan karyawan yang bekerja didalam kantor.  

Upaya untuk menerapkan strategi pemeliharaan yang optimal tentu 

membutuhkan biaya yang cukup besar. Salah satu biaya yang dikeluarkan PT KAI 

Commuter Jabodetabek untuk menunjang pemeliharaan armada kereta api yaitu 

biaya pengadaan suku cadang. Biaya yang dikeluarkan bermacam-macam karena 

disesuaikan dengan tipe kereta api yang dimiliki PT KAI Commuter Jabodetabek. 

Lain halnya jika PT KAI Commuter Jabodetabek hanya memiliki 1 tipe kereta api 

sehingga biaya pengadaan suku cadang akan lebih murah.  

Penerapan pemeliharaan yang optimal dapat menciptakan citra baik 

kepada perusahaan. Cara menciptakan citra baik pada perusahaan yaitu mampu 

membuat masyarakat puas serta tidak merasa dirugikan. Didukung dengan kinerja 

armada yang optimal, penumpang bisa merasakan kenyamanan armada kereta api 

yang selalu siap operasi sesuai dengan jadwal perjalanan.  

Melalui penjelasan diatas dapat dilihat bahwa terdapat banyak faktor yang 

perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan pemeliharaan. Kriteria yang 

telah dijelaskan tersebut dapat digunakan dalam menentukan strategi 

pemeliharaan yang tepat untuk perusahaan. Dengan pertimbangan kriteria diatas 
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manager pemeliharaan bisa mengetahui strategi pemeliharaan apa yang layak dan 

pas untuk perusahaan.  

Melihat masalah pengambilan keputusan dalam menentukan strategi 

pemeliharaan yang optimal pada kereta commuter line, peneliti akan melakukan 

penelitian dengan mereplikasi metode penelitian yang pernah dipergunakan oleh 

Zaim S., Turkyilmaz A., Acar M., Al-Turki U., dan Demirel O., dalam studi kasus 

pemilihan strategi pemeliharaan menggunakan metode Analysis Hierarchy 

Process (AHP) yang diterapkan pada perusahaan penerbit koran “ZAMAN”. 

Penelitian dilakukan dengan menerapkan metode AHP. Penerapan metode 

AHP pada penelitian ini dapat memberikan solusi dalam menentukan pemilihan 

strategi pemeliharaan yang tepat dan disertai dengan  alasan yang mendukung. 

Penerapan metode ini memiliki 4 kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan 

pengambilan keputusan:  

1. Nilai tambah: perusahaan perlu mengetahui nilai tambah yang akan 

diperoleh ketika menerapkan suatu strategi pemeliharaan. 

2. Keselamatan: perusahaan membentuk Standart Operasional Prosedur 

(SOP) dengan baik. 

3. Biaya: perusahaan perlu meminimalisir biaya yang dibutuhkan untuk 

menerapkan strategi pemeliharaan yang optimal. 

4. Implementasi pemeliharaan: perusahaan perlu menyesuaikan jumlah 

sumber daya manusia yang dibutuhkan saat melakukan aktivitas 

pemeliharaan.  
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Kemudian pada bagian akhir dari penerapan metode AHP ini yaitu 

menghasilkan pilihan alternatif yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Penelitian 

ini juga didukung metode Technique for Preference by Similarity to the Ideal 

Solution (TOPSIS). Metode ini dilakukan dengan tujuan sebagai pendukung untuk 

memastikan bahwa alternatif pemeliharaan yang dipilih sudah tepat. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa pokok permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dan 

Technique for Preference by Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS) 

digunakan untuk menganalisis strategi pemeliharaan armada kereta pada 

PT KAI Commuter Jabodetabek? 

2. Kriteria apakah yang mendukung pemilihan alternatif pemeliharaan 

armada kereta pada PT KAI Commuter Jabodetabek? 

3. Alternatif pemeliharaan apakah yang paling tepat untuk mengoptimalkan 

pemeliharaan armada kereta PT KAI Commuter Jabodetabek? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu: 
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1. Untuk mengetahui penerapan metode AHP dan TOPSIS yang digunakan 

dalam menganalisis strategi pemeliharaan armada kereta pada KPT KAI 

Commuter Jabodetabek. 

2. Untuk mengetahui kriteria yang mendukung dalam pemilihan alternatif 

pemeliharaan armada kereta pada PT KAI Commuter Jabodetabek. 

3. Untuk mengetahui alternatif pemeliharaan yang paling tepat dalam 

mengoptimalkan strategi pemeliharaan armada kereta pada PT KAI 

Commuter Jabodetabek. 

 

1.4. Batasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang akan digunakan cukup luas, maka peneliti 

melakukan pembatasan masalah pada penelitian. Pembatasan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dimana responden 

terdiri dari manajer, supervisor, serta karyawan yang bekerja dibidang 

pemeliharaan kereta commuter line  di salah satu tempat penginapan kereta 

atau dipo. Letak dipo yaitu di jalan Program Raya, Cipayung, Kota Depok.  

2. Penelitian ini dibatasi pada kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk 

mendukung analisis pemilihan strategi pemeliharaan dengan metode AHP. 

Kriteria akan ditentukan berdasarkan jurnal acuan dan dipertimbangkan 

bersama oleh perusahan.  
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1.5. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini tentunya akan menghasilkan sebuah kesimpulan, 

implikasi, dan juga saran. Dengan melakukan penelitian, peneliti berharap hasil 

dari penelitian ini dapat bermanfaat dan sejalan dengan tujuan peneliti. 

 

1.5.1. Manfaat Akademis 

Bagi kalangan akademis di Universitas Multimedia Nusantara, penelitian 

ini akan memberikan informasi dan pengetahuan mengenai: 

1.  Analisis pengambilan keputusan dalam melakukan pemilihan strategi 

pemliharaan yang tepat terutama di industri perkeretaapian.  

2. Mempelajari peran dari kriteria-kriteria subjektif dan objektif sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan pemilihan strategi pemeliharaan 

sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam pemilihan 

strategi pemeliharaan mesin. 

3. Digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan mendukung 

teori yang digunakan berdasarkan data aktual di perusahaan untuk 

mengembangkan ilmu operasional. 

 

1.5.2. Manfaat Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan 

pertimbangan terhadap PT KAI Commuter Jabodetabek dalam menetapkan 

pemilihan strategi pemeliharaan pada kereta commuter line disertai dengan 

penggunaan kriteria dan sub kriteria yang telah ditentukan dalam metode AHP. 
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Kemudian dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, 

informasi, pandangan, dan masukan yang berguna untuk perusahaan. 

 

1.5.3. Manfaat Bagi Peneliti 

Peneliti berharap dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Selain 

itu dapat mempelajari dan menganalisis secara langsung mengenai pengambilan 

keputusan dalam memilih strategi pemeliharaan menggunakan metode AHP. 

Peneliti juga berharap dapat memahami penerapan teori operasional yang telah 

dipelajari selama perkuliahan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, di mana antara bab satu 

dengan bab yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkesinambungan. 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi latar belakang yang memuat hal-hal yang mengantarkan 

pada pokok permasalahan, rumusan masalah yang dijadikan dasar dalam 

melakukan penelitian, tujuan yang akan dicapai dari penyusunan skripsi 

ini, batasan penelitian dan manfaat yang diharapkan serta terdapat 

sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan kaitan teori dan hasil tinjauan pustaka yang 

digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dan membahas inti 

permasalahan.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan rancangan penelitian, tahap-tahap 

proses penelitian, pengumpulan data, dan penjelasan mendalam mengenai 

pengaplikasian metode-metode yang akan digunakan. 

BAB IV : PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai proses pengolahan data 

berdasarkan metode AHP dan TOPSIS. Serta melakukan analisis atas hasil 

pengolahan data. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran yang dapat 

diambil setelah melakukan analisis dan pembahasan yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian.  
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