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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sistem transportasi di Indonesia kini telah memasuki era modern,

tidak terkecuali sistem transportasi udara. Pesatnya pergerakan

masyarakat Indonesia serta ditunjang dengan fakta, bahwa Negara

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang tentu saja membutuhkan

transportasi udara dalam melakukan perpindahan yang efisien,

menjadikan transportasi udara sebagai primadona pilihan transportasi di

Indonesia. Oleh karena itu, kualitas pelayanan bandar udara turut

menjadi perhatian.

Seiring dengan semakin berkembangnya wilayah di Aceh, bandara Sultan

Iskandar Muda mengalami peningkatan jumlah penumpang dari tahun ke tahun.

Peningkatan jumlah pengguna bandar udara Sultan Iskandar Muda ini sebaiknya

diiringi dengan fasilitas pendukung bandar udara tersebut, baik fasilitas yang

berada di dalam bandara sendiri maupun fasilitas penunjang lainnya misalnya

terminal penumpang.

Pemerintah daerah kota banda aceh beserta masyarakat sangat gencar

mencanangkan Visit Banda Aceh 2011 dengan motto “Bandar Wisata Islami

Indonesia”, A place blessed with natural beauty and as a spiritual gateway.

Angkutan penerbangan udara ikut mengambil peranan yang sangat penting dalam

mengangkut wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan

internasional yang akan mengunjungi Aceh.

Sistem pelayanan penumpang pada Bandar Udara ini dirasa masih banyak

yang perlu ditingkatkan, terutama pada terminal penumpang. Adapun pelayanan

yang ada pada terminal penumpang ini antara lain proses pada saat pemeriksaan

tiket penumpang, check-in dan atau penimbangan barang, hingga proses menuju

ruang tunggu penumpang. Dimana sering terjadi antrian pada saat melakukan

Check-in dikarenakan lambannya proses pelayanan. Di bandara Sultan Iskandar

Muda sering terjadi pesawat delay dan sering juga terjadi penumpukkan
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penumpang pada ruang tunggu keberangkatan. Areal Drop-out penumpang

keberangkatan dan kedatangan saat ini sangat terbatas sehingga penumpang harus

bergantian masuk. Terkadang ada juga penumpang yang turun dari trnasportasi

darat dan atau mobil pribadi tidak pada tempat yang diharapkan yang membuat

penumpang harus berjalan kaki untuk menuju atau meninggalkan terminal

penumpang pada bandara. Bandar udara Sultan Iskandar Muda menjadi pilihan

utama masyarakat Aceh untuk moda transportasi udara, baik berpergian Domestic

maupun Internasional.

Pada tahun 2009 Bandara Sultan Iskandar Muda sudah mengalami

perubahan dan pengembangan sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan

pelayanan bandara. Pengembangan tersebut dilaksanakan Angkasa Pura II bekerja

sama dengan Pemda Aceh. Angkasa Pura II berkewajiban mengembangkan

terminal dan sebagian sisi darat, sedangkan Pemda berkewajiban dalam

pembebasan lahan, pengembangan sisi udara, dan sebagian sisi darat.

Pengembangan tersebut berupa pembangunan gedung terminal baru menggantikan

gedung terminal lama dan perpanjangan runway. Terminal baru ini dilengkapi

dengan belalai/garbarata sebanyak 2 unit yang ditempatkan di kedua sisi gedung.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pengembangan

terminal penumpang Bandar Udara Sultan Iskandar Muda yang baru terhadap

Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7046-2004. Evaluasi dilakukan dengan

membandingkan pada pengembangan terminal penumpang Bandar Udara Sultan

Iskandar Muda terhadap kriteria yang terdapat pada SNI 03-7046-2004. Kriteria

tersebut adalah kebutuhan ruang terminal penumpang dan kelengkapan ruang dan

fasilitas lainnya. Untuk itu tugas akhir ini penulis ingin mengevaluasi terminal

penumpang pada Bandar Udara Sultan Iskandar Muda pada saat ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terjadi pada Bandar Udara Sultan Iskandar Muda

disebabkan oleh beberapa factor, yaitu:

1. System pelayanan penumpang yang masih belum efektif.

2. Terbatasnya jenis fasilitas yang ada di terminal penumpang.
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1.3 Rumusan Masalah

Hal – hal yang menjadi permasalahan pada bandara Sultan Iskandar Muda

adalah:

1. Bagaimana kesesuaian terminal keberangkatan penumpang pada Bandar udara

Sultan Iskandar Muda terkait dengan persyaratan SNI 03-7046-2004?

2. Bagaimana kesesuain terminal kedatangan penumpang pada Bandar udara

Sultan Iskandar Muda terkait dengan persyaratan SNI 03-7046-2004?

3. Bagaimana tingkat pelayanan penumpang pada Bandar udara Sultan Iskandar

Muda pada saat ini?

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penyelesaian tugas akhir ini adalah:

1. Tidak menganalisa biaya pemberangkatan.

2. Tidak membahas bangkitan tingkat perjalanan.

3. Tidak membahas parkir.

4. Tidak membahas Landasan pacu (runway),  Landas  hubung  (taxiway) dan

Landas parkir (apron).

5. Tidak membahas masalah social maupun ekonomi.

6. Tidak membahas terminal penumpang Internasional.

7. Tidak menganalisa perencanaan dan pengembangan pada Bandar Udara

Sultan Iskandar Muda.

1.5 Lingkup Masalah

1. Studi hanya membahas pada bandara Sultan Iskandar Muda.

2. Hanya membahas terminal penumpang domestik bandara Sultan Iskandar

Muda.

3. Studi hanya membahas kegiatan yang dilakukan oleh penumpang dari mulai

keberangkatan hingga kedatangan di terminal penumpang.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


4

1.6 Maksud danTujuan

Maksud dari studi ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan studi

pada progam studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah

Malang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian perubahan dan pengembangan terminal

keberangkatan penumpang pada Bandar udara Sultan Iskandar Muda saat ini

sesuai SNI 03-7046-2004.

2. Untuk mengetahui kesesuaian perubahan dan pengembangan terminal

kedatangan penumpang pada Bandar udara Sultan Iskandar Muda saat ini

sesuai SNI 03-7046-2004.

3. Untuk mengetahui tingkat pelayanan penumpang pada Bandar udara Sultan

Iskandar Muda pada saat ini.

1.7 Manfaat

Adapun manfaat dari tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis adalah dapat menerapkan ilmu yang didapat pada bangku kuliah

yang berupa teori, dengan kenyataan yang berupa permasalahan dalam

kehidupan sehari hari yang berkaitan dengan transportasi.

2. Bagi Mahasiswa hasil studi ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan yang

akan melakukan studi mengenai masalah yang sama pada kurun waktu yang

berbeda dan lokasi yang berbeda pula.

3. Bagi Masyarakat dapat digunakan sumber informasi mengenai hal - hal

tertentu dikemudian hari.

4. Bagi instansi yang terkait dapat memberikan gambaran/kondisi saat ini.

Sehingga instansi terkait diharapkan masukan atau bahan pertimbangan dalam

penentuan kebijakan guna peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi

pengguna sebagaimana yang diharapkan.
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1.8 Sistematika Penyusunan

Sitematika penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
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