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Ketersediaan jasa transportasi berkorelasi positif dengan 
kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat. 

Latar Belakang 



• Pekerjaan meliputi tipe pekerjaan, pendapatan, dan lokasi 
 
• Tempat tinggal meliputi lokasinya, tipe rumah, tipe lingkungan 

sekitar, dan faktor yang terkait, seperti sekolah dan akses ke 
tempat belanja. 

 
• Pola konsumsi 
 
• Kegiatan sosial dan ekonomi keluarga, seperti mengunjungi 

teman& keluarga, serta rekreasi akhir minggu 

Tingkat Pilihan Perjalanan dikaitkan dengan 
bidang ekonomi 



MANFAAT TRANSPORTASI 

Terkait dengan kelancaran pertukaran barang-barang 
mempunyai pengaruh penting berupa: 

1. Perluasan daerah pemasaran  persaingan di antara penjual 
meningkat  

 (apa yang terjadi ?????) 
2.   Suplai barang dalam pasar yang berbeda 
3.   Spesialisasi akan mendorong kecenderungan kegiatan  

produksi berkonsentrasi pada sumber bahan mentah 
(raw material) atau memilih lokasi mendekati pasar 
(market oriented) sehingga terdapat kesempatan untuk 
memproduksi dalam jumlah besar. 



APA ITU MAKNA INVESTASI ???? 

Investment is not just about cold cash, BUT 
ALSO about imagination and innovation.  

 

 

 
 

Imagination to make better use of what we 
have already. 
 
Innovation to produce new solution to old 
problems. 



Kontribusi Ekonomi untuk tiap-tiap Moda 
Transportasi Tahun 1997 –2002(Dalam Milyar 

Rupiah) 



 
 

Daya Kompetisi  Antar Moda  
 

• Moda jalan raya udara\dan kereta api berbeda 
dalam fixed, variable dan total cost; 

• Masing2 moda memiliki daerah daya-saing 
kompetitif sendiri; 

• Daya saing KA tinggi pada jarak 150 –500 km (2 sd 3 
jam) 



 
 

Daya Kompetisi  Antar Moda  



PERAN KA DALAM TRANSPORTASI ANTAR MODA 







 

Efisiensi operasi? 
• Effisiensiinternal (biaya produksi)  
• Effisiensi eksternal (alokasi moda dan 

tarif optimal) 
• Effisiensi dinamis (minimasi biaya jangka 

panjang; investasi teknologi) 



























Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 

Didefinisikan sebagai biaya yang secara ekonomi terjadi 
dengan dioperasikannya satu kendaraan pada kondisi 
normal untuk satu tujuan. 

Komponen-komponen biaya yang diperhitungkan 
adalah sebagai berikut : 
1. Biaya tetap (fixed cost) 
2. Biaya tidak tetap (variabel cost) 
3. Biaya lainnya (overhead) 


