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ABSTRAK 
 
 KA merupakan salah satu transportasi moda darat yang saat ini mengalami 

peningkatan jumlah pengguna jasanya karena berbagai keunggulan yang memang 

dimiliki oleh transportasi jalan rel ini. Peningkatan jumlah pengguna jasa KA 

haruslah didukung oleh peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan yang lebih 

baik lagi, terutama untuk KA kelas bisnis ke atas. 

 Pada tugas akhir ini diteliti besarnya tingkat signifikansi keterlambatan pada 

waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api Argo Gede. 

Melalui survei lapangan dan analisa maka didapat hasil antara lain: 

- Rata-rata total waktu keterlambatan keberangkatan dari hari Senin hingga 

hari Minggu berkisar antara 3,18 menit sampai dengan 3,83 menit 

- Rata-rata total waktu keterlambatan kedatangan dari hari Senin hingga hari 

Minggu berkisar antara 3,87 menit sampai dengan 5,63 menit 

Dari hasil survei ternyata memang telah terjadi penyimpangan atau keterlambatan 

pada tiap waktu keberangkatan dan kedatangan. Namun setelah dianalisis 

denganstatistik uji-t ternyata keterlambatan yang terjadi pada umumnya tidaklah 

signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja kereta api Argo Gede dalam 

hal ketepatan waktu keberangkatan maupun kedatangan sudah cukup baik. 

Disarankan, kualitas yang sudah ada dapat dipertahankan kalau bisa lebih 

ditingkatkan lagi. 
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DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN 

 
 

AC = Air Conditioner 

BBM =   Bahan Bakar Minyak 

BPS = Biro Pusat Statistik 

d0 =   Nilai rata-rata sampel 

DAOP 2 = Daerah Operasi  

DKA = Djawatan Kereta Api 

DKARI = Djawatan Kereta Api Republik Indonesia 

DSM = Deli Spoorweg Mij 

H0 = Hipotesa awal 

Ha = Hipotesa akhir ( alternatif ) 

JSM = Joana Stoomtram Mij 

KAI = Kereta Api Indonesia 

KSM = Kediri Stoomtram Mij 

MadSM = Madoera Stoomtram Mij 

Maglev = Magnetic Levitation 

MDSM = Mojokerto Stoomtram Mij 

MSM = Malang Stoomtram Mij 

n = Jumlah sampel 

NISM =  Nederland Indische Spoorweg Mij 

OJS = Oost Java Stoomtram Mij 

PbSM = Probolinggo Stoomtram Mij 

Perumka = Perusahaan Umum Kereta Api 

  
 



PJKA = Perusahaan Jawatan Kereta Api 

PNKA = Perusahaan Negara Kereta Api 

PsSM = Pasuruan Stoomtram Mij 

SCS =  Semarang Cheribon Spoorweg 

Sk = Simpangan Baku 

SS = Staats Spoorwegen 

t = Nilai t sampel uji 

ta =  Keterlambatan yang terjadi 

TGV = Trans Grand Vitesse 

to = Toleransi waktu keterlambatan pengelola PT. KAI 

tp = Toleransi waktu keterlambatan penumpang 

tr = Keterlambatan rata - rata 

Yk = Rata-rata waktu keterlambatan 

Σ = Jumlah ( sigma ) 

ν = Nilai derajat bebas 

α = Taraf signifikansi atau taraf nyata 

µ      =   Populasi uji 
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