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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bandar Udara Sultan Iskandar Muda

Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, dikenal juga

dengan Bandara Sultan Iskandar Muda (IATA: BTJ, ICAO:WITT) adalah

sebuah bandar udara yang melayani Kota Banda Aceh dan sekitarnya, yang

terletak di wilayah Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Bandara ini dikelola oleh PT Angkasa Pura II, untuk melayani rute domestik dan

internasional. Saat ini sudah ada dua penerbangan internasional, yaitu Air Asia ke

Kuala Lumpur dan Firefly ke Penang. Bandara ini juga pernah di fungsikan

sebagai basis pengiriman obat – obatan sesudah gempa bumi Samudera Hindia

2004, yang hilir mudik dari berbagai wilayah di Dunia, kepada para pengungsi

yang terisolir di berbagai wilayah yang dihantam Tsunami di Aceh. Setelah

dilanda Tsunami pada 26 Desember 2004. Pada 9 Oktober 2011 sebuah Boeing

747-400 berhasil melakukan take off dan landing, yang membuktikan bahwa

bandara ini bisa dijadikan tempat transit bagi perusahaan penerbangan

Internasional.

Perkembangan terbaru dari bandara ini adalah pada tahun 2009 dimana

panjang landasan pacu (runway) ditingkatkan lagi menjadi 3000 meter dengan

lebar 45 meter, bangunan terminal baru menggantikan gedung terminal lama.

Bandara ini diresmikan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo

Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Agustus 2009. (Sumber : Wikipedia)

2.2 Pengertian Bandar Udara

Menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (PM 38

Tahun 2015) bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan

batas – batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan

lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat

perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas
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keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas

penunjang lainnya.

Bandara atau bandar udara yang juga populer disebut dengan istilah airport

merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan

helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling

sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad (untuk pendaratan

helikopter), sedangkan untuk bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai

fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya

seperti bangunan terminal dan hanggar.

2.3 Pengertian Terminal Penumpang

Terminal penumpang adalah bangunan yang menjadi penghubung system

transportasi darat dan system transportasi udara yang menampung kegiatan –

kegiatan transisi antara akses dari darat ke pesawat udara atau sebaliknya;

pemprosesan penumpang datang, berangkat maupun transit dan transfer serta

pemindahan penumpang dan bagasi dari dan ke pesawat udara. Terminal

penumpang harus mampu menampung kegiatan operasional, adminstrasi dan

komersial serta harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan operasi

penerbangan, disamping persyaratan lain yang berkaitan dengan masalah

bangunan. (SNI 03-7046-2004).

2.4 Fungsi Terminal

Menurut Edward K. Marlok (1984), fungsi utama terminal adalah untuk

penyediaan fasilitas masuk dan keluar dari obyek – obyek yang aka diangkut,

penumpang atau barang, menuju dan dari system. Pada system transport

kendaraan, tujuan utama dari terminal adalah untuk membongkar dan memuat

kendaraan atau peti kemas. Terminal di tempatkan pada lokasi dimana lalu lintas

memasuki dan meninggalkan system. Sedangkan fungsi utama terminal pada

Bandar udara adalah untuk menghubungkan akses darat dan hubungan di udara.

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


8

2.5 Sistem Terminal Penumpang

Sistem terminal penumpang merupakan penghubung utama antara jalan

masuk darat dengan pesawat. Tujuan sistem ini adalah untuk memberikan daerah

pertemuan antara penumpang dan cara jalan masuk bandar udara, guna

memproses penumpang yang memulai ataupun mengakhiri suatu perjalanan udara

dan untuk mengangkut bagasi dan penumpang ke pesawat ataupun sebaliknya.

Menurut Horonjeff (1993), system terminal penumpang terdiri dari tiga

bagian utama yaitu:

1. Jalan Masuk (Access Interface)

Daerah pertemuan dengan jalan masuk dimana penumpang berpindah

dari cara perjalanan pada jalan masuk ke bagian pemrosesan penumpang,

sirkulasi, parkir, dan naik turunnya penumpang di pelataran. Bagian ini

meliputi fasilits – fasilitas sebagai berikut :

Pelataran depan bagi penumpang untuk naik turun dari kendaraan,

yang menyediakan posisi bongkar muat bagi kendaraan untuk menuju

atau meninggalkan gedung terminal.

Fasilitas parkir mobil untuk jangka pendek atau jangka panjang bagi

penumpang dan pengunjung serta fasilitas – fasilitas untuk mobil

sewaan, angkutan umum dan taksi.

Jalan yang menuju pelataran terminal, pelataran parkir, jaringan jalan

umum dan jalan bebas hambatan.

Fasilitas penyebrangan jalan bagi pejalan kaki, termasuk trowongan

jembatan dan pelataran otomatis yang memberikan jalan masuk antara

fasilitas parkir dan gedung terminal.

2. Sistem pemrosesan

Merupakan bagian dimana penumpang diproses dalam persiapan untuk

memulai atau mengakhiri suatu perjalanan udara, kegiatan-kegiatan utama

dalam bagian ini adalah penjualan tiket, lapor masuk bagasi, pengambilan

bagsi, pemesanan tempat duduk, pelayanan pengawasan federal dan

keamanan. Terminal meliputi fasilitas – fasilitas berikut :
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Tempat pelayanan tiket (ticket counter) dan kantor yang digunakan

untuk penjualan tiket, lapor-masuk bagasi (baggage check-in).

Informasi penerbangan serta pegawai dan fasilitas administrative.

Ruang pelayanan terminal yang terdiri dari daerah umum dan bukan

umum seperti konsesi, fasilitas – fasilitas untuk penumpang dan

pengunjung, tempat perbaikan truk, ruangan untuk menyiapkan

makanan serta gudang bahan makanan dan barang – barang lain.

Lobi untuk sirkulasi penumpang dan ruang tunggu bagi tamu.

Daerah sirkulasi umum bagi penumpang dan pengunjung, terdiri dari

daerah – daerah seperti tangga, escalator, lift dan koridor.

Ruangan untuk bagasi, yang tidak boleh dimasuki umum, untuk

menyortir dan memroses bagasi yang akan dimasukkan ke pesawat

(outbound baggage space)

Ruangan bagasi yang digunakan untuk memroses bagasi yang

dipindahkan dari satu pesawat ke pesawat lain dari perusahaan

penerbangan yang sama atau berbeda (intraline and interline baggage

space).

Ruangan bagasi yang digunakan untuk menerima bagasi dari pesawat

yang tiba dan untuk menyerahkan bagasi kepada penumpang (inbound

baggage space).

Daerah pelayanan dan administrasi Bandar udara yang digunakan

untuk manajemen, operasi dan fasilitas pemeliharaan Bandar udara.

Fasilitas pelayanan pengawasan federal yang merupakan daerah untuk

memroses penumpang yang tiba pada penerbangan internasional dan

yang kadang – kadang digabungkan sebagai bagian dari elemen

penghubung.
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3. Pertemuan dengan pesawat (Flight Interface)

Bagian dimana penumpang berpindah dari bagian pemrosesan ke

pesawat, kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam bagian ini meliputi

pemindahan muatan ke dan dari pesawat serta naik dan turunnya

penumpang, dan barang ke dan dari pesawat. Fasilitas – fasilitas yang ada

meliputi :

Ruangan terbuka (concourse), untuk sirkulasi menuju ke ruang tunggu

keberangkatan, yang digunakan penumpang untuk menunggu

keberangkatan.

Ruang keberangkatan, yang digunakan penumpang untuk menunggu

keberangkatan.

Peralatan keberangkatan penumpang yang digunakan untuk naik dan

turun dari pesawat dari dank e ruang tunggu keberangkatan.

Ruang operasi perusahaan penerbangan yang digunakan untuk

pegawai, peralatan dan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan

kedatangan dan keberangkatan pesawat.

Fasilitas keamana yang digunakan untuk memeriksa penumpang dan

bagasi serta memeriksa jalan masuk untuk umum yang menuju ke

daerah keberangkatan (koordinasi) penumpang.

Daerah pelayanan terminal, yang memberikan fasilitas kepada umum,

dan daerah – daerah bukan untuk umum yang digunakan untuk

operasi, seperti gedung untuk pemeliharaan dan utilitas.

Bagian – bagian dari system terminal penumpang bersama –

sama dengan fasilitas – fasilitas fisik  tertentu yang berhubungan

dengan system itu diperlihatkan pada Gambar 2.1.
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Sistem terminal penumpang

Gambar 2.1 Bagian – bagian dari system terminal penumpang

Sumber : Horonjeff  (1993) Jilid 2 Edisi Ketiga
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2.6 Penyusunan Ruangan

Menurut Horonjeff (1993), tahap penyusunan ruangan dalam perencanaan

terminal adalah menetapkan kebutuhan – kebutuhan  ukuran kotor bagi fasilitas –

fasilitas terminal tanpa menetapkan lokasi – lokasi khusus bagi komponem –

komponem tunggal. Meskipun demikian, sifat dari komponem pemrosesan adalah

sedemikan sehingga lokasi secara kira – kira telah ditetapkan bagi fasilitas –

fasilitas terminal yang ada sekarang dan yang akan datang karena adanya urutan

system pemrosesan. Sub – sub ini memberikan petunjuk sehubungan dengan

kebutuhan ruangan untuk menampung secara memadai berbagai fungsi yang

dijalankan di dalam berbagai area terminal bandara.

2.7 Sistem Pertemuan Jalan Masuk

Bagian pelataran (curb) adalah merupakan pertemuan antara gedung

terminal dan system transportasi darat. Suatu penelitian mengenai para pemakai

Bandar udara akan menghasilkan jumlah penumpang yang akan menggunakan

setiap roda angkutan darat yang ada, seprti mobil pribadi, taksi, bis umum, kerata

api atau angkutan cepat (rapit transit). Rasio – rasio dapat dibuat baik untuk

penumpang meupun pemilihan kendaraan untuk memasuki Bandar udara.

2.8 Pelataran Terminal

Panjang pelataran terminal yang dibutuhkan untuk bongkar muat

penumpang dan bagasi, ditentukan oleh tipe dan volume lalu lintas kendaraan

darat yang diharapkan terjadi dalam periode puncak pada hari rencana. Bandar –

bandar udara dengan jumlah penumpang yang relative rendah mungkin akan

mampu untuk menampung baik penumpang yang datang maupun yang berangkat

dari satu pelataran depan saja. Bandar – bandar udara yang lebih aktif

memisahkan penumpang – penumpang yang berangkat dan yang tiba secara

horizontal apabila tempatnya memungkinkan atau secara vertical apabila

tempatnya tidak memungkinakan.
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Penetapan besarnya ruangan pelataran yang akan dibutuhkan adalah

berhubungan dengan kebijaksanaan – kebijaksanaan Bandar udara relative

terhadap tingkat prioritas dalam penggunaan pelataraan depan dan penyediaan

tempat bagi taksi, bis dan kendaraan transport umum lainnya. Parameter –

parameter yang dibutuhkan adalah jumlah penumpang pada jam puncak baik

penumpang yang berangkat maupun penumpang yang datang,

2.9 Sistem Pemrosesan Penumpang

System pemrosesan penumpang terdiri dari fasilitas – fasilitas yang

diperlukan untuk menangani penumpang dan bagasinya sebelum dan sesudah

penerbangan. Sistem ini merupakan penghubung antara system jalan masuk darat

dengan system transportasi udara. Pelataraan terminal merupakan pertemuan

system ini dengan system jalan masuk darat dan alat untuk memasuki pesawat

(boarding device) merupakan pertemuan system ini dengan system transportasi

udara. Dalam menentukan kebutuhan – kebutuhan khusus suatu begaian tertentu

dalam system ini, diperlukan pengetahuan mengenai tipe penumpang dan

pengunjung yang mempengaruhui setiap bagian.

2.10 Daerah Lobi Terminal

Fungsi – fungsi uatama dari daerah ini adalah tempat penjualan tiket

kepada penumpang, tempat tunggu bagi penumpang dan pengunjung lapor-masuk

dan pengambilan bagasi. Bandar udara dengan kegiatan naik ke pesawat tahunan

yang kurang dari 100.000 seringkali menjalankan fungsi – fungsi tersebut dalam

suatu lobi tunggal. Bandar udara yang lebih aktif biasanya mempunyai lobi yang

terpisah untuk setiap fungsi. Ukuran lobi itu bergantung apakah lobi untuk

penjualan tiket dan pengambilan bagasi terpisah atau tidak, apakah disediakan

ruang tunggu bagi penumpang dan pengunjung dan tingkat kepadatan manusia

dalam ruangan yang dapat ditampung. Secara umum, daerah lobi ini harus dapat

menampung penumpang yang antri, mondar – mandir dan menunggu.
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2.11 Ruangan Penjualan dan Pelayanan Tiket

Ruang penjualan dan pelayanan tiket adalah suatu daerah dibandar udara

di mana perusahaan penerbangan dan penumpang melakukan kegiatan jual beli

tiket akhir dan lapor masuk bagasi. Daerah ini meliputi meja pelayanan tiket,

ruangan pelayanan petugas tiket perusahaan penerbangan, ban berjalan untuk

bagasi dan ruangan kantor pengunjung bagi petugas – petugas tiket perusahaan

penerbangan. Terdapat tiga tipe fasilitas pelayanan tiket dan lapor masuk bagasi,

yaitu, memanjang, membujur dan segiempat. Tipe – tipe tersebut diperlihatkan

pada Gambar 2.2.

Proses jual beli tiket terjadi di meja pelayanan tiket. Di sebelah kiri dan

kanan meja pelayanan tiket disediakan landasan yang rendah untuk meletakkan

lapor masuk, memberi tanda dan menimbang bagasi, apabila diperlukan.

Selanjutnya, bagasi ditaruh diatas ban berjalan yang terletak didekat meja

pelayanan tiket. Jumalah total dari letak meja pelayanan tiket yang dibutuhkan

adalah merupakan fungsi dari banyaknya penumpang asal pada jam puncak, tipe –

tipe fasilitas yang disediakan, yaitu keserbagunaan, lapor masuk bagasi kilat, atau

pengurusan tiket saja dan antrian serta penundaan yang dapat diterima oleh

perusahaan penerbangan.
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Gambar 2.2 Konfigurasi – konfigurasi meja pelayanan tiket umumnya

Sumber : Horonjeff (1993) Jilid 2 Edisi Ketiga

2.12 Keamanan

Pemeriksaan bagi seluruh penumpang pesawat adalah merupakan factor

yang sangat penting yang harus dilakukan di terminal Bandar udara. Daerah ini

dianggap sebagai daerah aman (steril).

Pemeriksaan dilakukan dalam koridor yang menuju ke gerbang (gate) atau

dalam beberapa keadaan, di gerbang keberangkatan (boarding gate). Dalam

kebanyakan instalasi, penumpang dan pengunjung harus berjalan melalui

magnetometer dengan barang bawaan harus diperiksa secara manual atau dengan

pemeriksaan sinar X. Suatu tempat pemeriksaan umumnya dengan dua meja

untuk menerima dan dua meja untuk mengembalikan barang bawaan yang

diperiksa ditambah magnetometer. Semuanya diperlihatkan pada Gambar 2.3.
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Gambar 2.3 Denah pemeriksaaan umumnya

Sumber : Horonjeff (1993) Jillid 2 Edisi Ketiga

2.13 Ruang Tunggu Keberangkatan

Ruang ini selain digunakan untuk menunggu keberangkatan pesawat juga

dipakai sebagai jalan keluar bagi penumpang yang turun dari pesawat. Pada

umumnya, ruangan ini harus cukup besar untuk dapat menampung sejumlah

penumpang yang diharapkan ada di ruangan ini 15 menit sebelum jam

keberangkatan pesawat, dengan menganggap waktu itu adalah waktu di mana

penumpang dapat mulai masuk ke pesawat. Dalam ruangan ini harus terdapat

tempat duduk walaupun tidak perlu untuk seluruh penumpang, ruangan bagi

perusahaan penerbangan untuk memroses keberangkatan, di tambah untuk antrian

dan jalan keluar bagi penumpang yang baru turun dari pesawat. Luas ruang

tunggu bersama untuk keberangkatan didasarkan pada jumlah total penumpang

yang naik ke pesawat pada jam puncak untuk pintu gerbang ke pesawat (gates)

yang dilayani oleh ruang tunggu tersebut.

2.14 Fasilitas Pengambilan Bagasi

Ruangan untuk pengambilan bagasi harus diletakkan sedemikian rupa

sehingga bagasi yang  telah diperiksa dapat dikempabalikan ke penumpang dalam

jarak yang cukup dekat dengan pelataran terminal. Di bandara yang dengan

kegiatan yang rendah. Bagasi dapat ditempatkan pada rak. Bandar udara yang

lebih aktif memasang peralatan ban berjalan seperti yang diperlihatkan pada

Gambar 2.4
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Jumlah ban berjalan yang diperlukan ditentukan oleh jumlah dan tipe

pesawat yang akan tiba selama jam puncak, pembagian waktu dari kedatangan.

Kedatangan tersebut, jumlah penumpang yang akan mengambil bagasi,

banyaknya bagasi yang terdapat dalam pesawat dan peralatan ban berjalan tidak

boleh digunakan untuk bagasi – bagasi yang berasal dari berbagai pesawar yang

datang pada saat yang sama, karena akan mengakibatkan bertumpuknya bagasi

disekitar peralatan ban berjalan dan membingungkan penumpang. Pemakaian ban

berjalan yang lebih besar dicapai apabila perusahaan – perusahaan penerbangan

membagi waktu pemakaian ban berjalan untuk penerbangan yang berbeda.

Pada saat ini, kecuali dalam keadaan yang sangat tidak biasa, penundaan

penumpang dalan ruang pengambilan bagasi adalah penting terutama karena

adanya kenyataan bahwa waktu yang dibutuhkan penumpang dari pesawat menuju

ruang pengambilan bagasi adalah jauh lebih cepat dari waktu yang diperlukan

system pangangkutan bagasi dari pesawat ke ruang pengambilan bagasi. Oleh

kerena itu, ruang tunggu harus dapat menampung penumpang yang menunggu

secara memadai dan pengambilan bagasi yang cepat begitu bagasi tiba di

peralatan pembagi bagasi.

Gambar 2.4 Peralatan pengambilan bagasi yang biasa digunakan di

Bandar – bandar udara

Sumber : Horonjeff (1993) Jillid 2 Edisi Ketiga
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2.15 Konsep Terminal Penumpang

Menurut Horonjeff (1993) dalam bukunya Perencanaan dan Perancangan

Bandar Udara, dalam merencanakan bentuk sebuah bandar udara terdapat 2

konsep yaitu konsep distribusi secara horisontal, dan vertikal.

2.15.1 Konsep Distribusi Horizontal

Konsep distribusi horizontal dibagi menjadi 5 konsep, yaitu:

1. Konsep Dermaga atau Jari (Pier)

Konsep dermaga mempunyai pertemuan dengan pesawat di

sepanjang dermaga yang menjulur dari daerah terminal utama. Letak

pesawat biasanya diatur mengelilingi sumbu dermaga dalam suatu

pengaturan sejajar atau hidung pesawat mengarah ke terminal (nose in).

Setiap dermaga mempunyai sebaris posisi pintu (gate) ke pesawat pada

kedua sisinya dan ruang di sepanjang sumbunya berfungsi sebagai ruang

tunggu beserta ruang untuk arus penumpang baik yang baru turun pesawat

maupun yang akan naik ke pesawat. Sketsa dari konsep ini diperlihatkan

pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Konsep dermaga atau jari (pier)
Sumber : Horonjeff (1993) Jilid 2 Edisi Ketiga
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Keuntungan utama dari konsep ini adalah kemampuannya untuk

dikembangkan sesuai dengan meningkatnya kebutuhan. Konsep ini juga

relative lebih ekonomis dari modal dan baiaya operasi. Kerugian utamanya

adalah adanya jarak berjalan kaki yang relatif jauh dari pelataran depan ke

pesawat dan kurangnya hubungan langsung antara pelataran depan dengan

posisi pintu (gate) ke pesawat.

2. Konsep Satelit

Konsep satelit terdiri dari sebuah gedung yang dikelilingi oleh

pesawat yang terpisah dari terminal utama dan biasanya dicapai melalui

penghubung (connector) yang terletak pada permukaan tanah, di bawah

tanah, atau di atas tanah yang terpisah dari terminal dan biasanya diparkir

dalam posisi melingkar atau sejajar mengelilingi satelit. Konsep ini

mempunyai ruang tunggu keberangkatan yang terpisah maupun bersama.

Kerena penumpang yang baru turun maupun yang akan naik ke pesawat

berasal dari ruangan bersama dan bahkan sering kali dari ruangan yang

cukup jauh, maka digunkan system mekanis untuk mengangkut

penumpang dan bagsi antara terminal dan satelit. Sketsa dari konsep ini

diperlihatkan pada Gambar 2.6.

.

Gambar 2.6 Konsep satelit
Sumber : Horonjeff (1993) Jilid 2 Edisi Ketiga
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Keuntungan dari konsep ini terletak pada kemampuan penyesuaian

terhadap ruang tunggu keberangakatan bersama dan fungsi lapor masuk

dan kemudahan maneuver pesawat disekitar struktur satelit. Biaya

konstruksi relative tinggi karena harus disediakan tempat terbuka yang

menghubungkan pesawat dengan satelit. Kerugian konsep ini adalah

kesulitan untuk memperluas struktur satelit dan adanya jarak berjalan kaki

bagi penumpang yang relative jauh.

3. Konsep Linear

Terminal linear sederhana terdiri dari sebuah ruangan tunggu

bersama dan daerah pelayanan tiket dengan pintu ke luar menuju apron

pesawat. Konsep ini cocok untuk bandar udara dengan tingkat kepadatan

yang rendah yang biasanya mempunyai apron yang menyediakan tempat

parkir bagi tiga sampai enam pesawat penumpang komersial. Dalam

konsep ini pesawat diparkir di sepanjang halaman muka gedung terminal.

Konsep ini menawarkan kemudahan jalan masuk dan jarak berjalan kaki

relative pendek apabila penumpang diangkut ke suatu tempat di dekat

pintu  (gate) keberangkatan oleh system sirkulasi kendaraan.

Penegembangan terminal dapat dilakukan memanjang (linear) dari struktur

yang sudah ada atau ddengan membangun dua terminal atu lebuh yang

dihubungkan dengan struktur penghubung (connector). Sketsa dari konsep

ini diperlihatkan pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7 Konsep linear
Sumber : Horonjeff (1993) Jilid 2 Edisi Ketiga
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Konsep ini memberikan jalan masuk langsung dari pelataran depan

ke posisi  pintu (gate) pesawat dan memberikan tingkat fleksibelitas yang

tinggi untuk pengembangan terminal. Konsep ini tidak memberikan

kemungkinan yang memuaskan bagi pengguna fasilitas bersama dan

apabila konsep ini dikembangkan sehingga didirikan bangunan –

bangunan terpisah, akan menyebabkan biaya operasi yang tinggi.

4. Konsep Transporter

Pesawat dan fungsi-fungsi pelayanan pesawat dalam konsep

ransporter, letaknya terpisah dari terminal. Untuk mengangkut penumpang

yang akan naik ke pesawat atau yang baru turun dari pesawat dari dan ke

terminal, disediakan kendaraan. Karakteristik – karakteristik dari konsep

transporter maliputi fleksibilitasnya dalam memberikan tambahan tempat

parker pesawat untuk menampung permintaan peningkatan atau ukuran

pesawat. Kemampuannya untuk memungkinkan pesawat melakukan

maneuver tanpa bantuan di dalam dan di luar posisi parkir, terpisahnya

kegiatan – kegiatan pelayanan pesawat dari terminal dan berkurangnya

berjalan kaki bagi pengguna. Sketsa dari konsep ini diperlihatkan pada

Gambar 2.8.

Gambar 2.8 Konsep transporter
Sumber : Horonjeff (1993) Jilid 2 Edisi Ketiga
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5. Konsep Kombinasi dan Variasi

Kombinasi dari konsep – konsep dan variasinya terjadi sebagai

akibat dari perubahan konsep awal bandara di sepanjang masa operasinya,

suatu Bandar udara mempunyai berbagai tipe kegiatan penumpang, mulai

dari penumpang asal dan yang singgah yang menggunakan seluruh

fasilitas terminal sampai penumpang yang menggunakan pelayanan

terbatas pada penerbangan sambungan atau komuter. Meningkatnya

ukuran pesawat atau kombinasi baru dari tipe pesawat yang menggunakan

Bandar udara akan mempengaruhi tipe konsep.

Konsep – konsep yang dikombinasikan mempunyai keuntungan

dan kerugian tertentu dari setiap konsep dasar. Kombinasi dari tipe – tipe

konsep dapat menguntungkan dimana dibutuhkan perubahan yang

memerlukan biaya yang lebih besar untuk mempertahankan konsep awal.

2.15.2 Konsep Distribusi Vertikal

Dasar untuk mendistribusikan kegiatan – kegiatan pemrosesan

utama dalam sebuah gedung terminal penumpang di antara beberapa

tingkat adalah terutama untuk memisahkan arus penumpang yang datang

dan yang berangkat. Hal ini juga dipengaruhi oleh tipe lalu lintas, apakah

merupakan penerbangan dalam negeri, luar negeri atau komuter,

rancangan induk daerah terminal dan oleh konsep pemrosesan horizontal

yang dipilih.

Pada system satu tingkat, semua pemrosesan penumpang dan

bagasi dilakukan pada ketinggian yang sama dengan ketinggian apron.

Pemisahan antara arus penumpang yang datang dan berangkat dilakukan

secara horizontal. Fasilitas untuk kenikmatan (amenities) dan fungsi –

fungsi administrative dapat dilakukan di tingkat kedua. Biasanya

digunakan tangga bagi penumpang untuk naik ke pesawat. System ini

sangat ekonomis dan cocok untuk jumlah penumpang yang relative

sedikit. Terminal satu tingkat ini di perlihatkan pada Gambar 2.9.

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


23

Gambar 2.9 Sistem satu-tingkat
Sumber : Horonjeff (1993) Jilid 2 Edisi Ketiga

Sistem terminal dua tingkat, digunakan untuk memisahkan

pemrosesan penumpang dan daerah penanganan bagasi. Kegiatan

pemrosesan termasuk pengambilan bagasi di lakukan pada tingkat atas,

sementara operasi perusahaan penerbangan dan kegiatan penanganan

bagasi dilakukan pada tingkat bawah. Keuntungan dari menaikkan

ketinggian lantai untuk pemrosesan penumpang adalah bahwa ketinggian

lantai menjadi sama dengan ketinggian ambang pintu pesawat yang

memberikan pertemuan yang memuaskan dengan pesawat. Jalan masuk

kendaraan terdapat pada tingkat atas untuk memudahkan pertemuan

dengan system pemrosesan. Terminal dua tingkat ini diperlihatkan  pada

Gambar 2.10.

Gambar 2.10 Dua-tingkat (kegiatan hanya pada tingkat ke 2)
Sumber : Horomjeff (1993) Jilid 2 Edisi Ketiga

Sistem dua tingkat ini juga memisahkan arus penumpang yang

datang dan berangkat. Dalam hal ini kegiatan pemrosesan penumpang

yang berangkat dilakukan pada tingkat atas dan pemrosesan penumpang

yang datang termasuk pengambilan bagasi terjadi pada tingkat bawah.

Jalan masuk kendaraan dan tempat parkir terdapat di kedua tingkat, satu

untuk kedatangan dan satunya lagi untuk keberangkatan dan tempat parkir
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dapat dibuat pada pelataran depan ataupun pada struktur gedung. Contoh

dari system dua tingkat ini diperlihatkan pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11 Sistem dua-tingkat
Sumber : Horonjeff (1993) Jilid 2 Edisi Ketiga

2.16 Dasar – dasar Perencanaan Terminal Penumpang

Menurut SNI-03-7046-2004 dalam menerapkan persyaratan keselamtan

operasi penerbangan, bangunan terminal dibagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu:

2.16.1 Ruangan Umum

Ruangan yang berfungsi untuk menanmpung kegiatan umum, baik

penumpang, pengunjung maupun karyawan (petugas) bandara. Untuk

memasuki ruangan ini tidak perlu melalui pemeriksaan keselamatan

operasi penerbangan.

Perencanaan fasilitas umum ini tergantung pada kebutuhan ruang

dan kapasitas penampung dengan memperhatikan :

a. Fasilitas penunjang seperti toilet harus direncanakan

berdasarkan kebutuhan minimun;

b. Fasilitas khusus, misalnya untuk orang cacat;

c. Aksesibilitas dan akomodasi bagi setiap fasilitas tersebut

direncanakan semaksimal mungkin dengan kemudahan

pencapaian bagi penumpang dan pengunjung;

d. Ruangan ini dilengkapi dengan ruang konsesi meliputi

bank/ATM, salon, kafetaria, money canger, P3K, informasi,

gift shop, asuransi, kios koran/majalah, toko obat, nursery,

kantor pos, restoran, dan lain – lain.
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2.16.2 Ruangan Semi Steril

Ruangan yang digunakan untuk pelayanan penumpang seperti

proses pendaftaran penumpang dan bagasi atau check-in; proses

pengambilan bagasi bagi penumpang datang dan proses penumpang transit

atau transfer. Penumpang yang memasuki ruangan ini harus melalui

pemeriksaan petugas keselamtan operasi penerbangan. Di dalam ruangan

ini masih diperbolehkan adanya ruang Konsensi.

2.16.3 Ruangan Steril

Ruangan yang disediakan bagi penumpang yang akan naik ke

pesawat udara. Untuk memasuki ruangan ini penumpang harus melalui

pemeriksaan yang cermat dari petugas keselamatan operasi penerbangan.

Di dalam ruangan ini tidak diperbolehkan ada ruang Konsensi.

Pengelompokan ruang didalam bangunan terminal penumpang

inidijelaskan dalam Gambar 2.12.

Gambar 2.12 Blok tata ruang domestic
Sumber : SNI 03-7046-2004
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2.17 Sirkulasi Penumpang

Mernurut SNI 03-7046-2004 tentang Standar Terminal penumpang Bandar

udara, sirkulasi penumpang di bagi dalam dua (2) kelompok yaitu:

2.17.1 Sirkulasi Penumpang Berangkat

Penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat udara

mulai dari bagian public ke bagian semi steril untuk melakukan

pemeriksaan dan pelaporan kemudian menuju bagian steril/ruang tunggu

keberangkatan.

2.17.2 Sirkulasi Penumpang Datang/Transit

Penumpang yang datang dan turun dari pesawat mulai dari bagian

steril ke bagian semi steril menuju bagian public, atau ke bagian steril

(untuk penumpang transit).

Sirkulasi penumpang berangkat maupun datang/transit dapat dilihat

pada Gambar 2.13.

Gambar 2.13 Sirkulasi Penumpang

Sumber : SNI 03-7046-2004
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2.18 Penempatan Jumlah dan Tipe Penumpang

Menurut horonjeff (1993), jumlah penumpang bisa didapatkan dari

peramalan yang pada umumnya dilakukan sehubungan dengan telaah – telaah

perencanaan bandar udara. Digunakan dua ukuran jumlah penumpang; yang

pertama adalah jumlah penumpang tahunan, yang digunakan untuk penetapan

awal dari ukuran gedung terminal. Yang kedua adalah jumlah penumpang per jam

yang lebih terinci. Adalah biasa untuk menggunakan jumlah penumpang pada jam

puncak tipikal sebagai jumlah rencana penumpang per jam bagi rancangan

terminal penumpang.

Pengenalan terhadap tipe penumpang adalah perlu karena tipe penumpang

yang berbeda menimbulkan peermintaan yang berbeda pula pada berbagai bagian

Bandar udara. Tipe penumpang secara garis besar dapt digolongkan menjadi

penumpang dalam negeri (Domestik) dan penumpang luar negeri (Internasional)

dan kemudian digolongkan kedalam penumpang transit, transfer, langsung yang

naik ke pesawat dan yang turun dari pesawat. Berbagai pengelompokan

penumpang tersebut dibuat berdasarkan fasilitas – fasilitas di dalam terminal yang

pada umumnya digunakan oleh setiap tipe penumpang.

2.19 Kebutuhan Luas Terminal Penumpang

Kebutuhan luas Terminal Penumpang didasarkan pada jumlah penumpang,

rencana dan standar luasan ruangan yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi

besaran bangunan terminal penumpang ini antara lain adalah :

1. Jumlah penumpang per tahun.

2. Jumlah penumpang waktu sibuk yang akan menentukan besaran ruang

- ruang pada bangunan terminal penumpang.

Berikut adalah table standar luas terminal penumpang di dasarkan atas

jumlah pelayanan penumpang/tahun dan jumlah penumpang waktu sibuk dapat

dilihat pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1 : Standar luas terminal penumpang domestik

No Jumlah penumpang/
tahun

Standar luas

Catatan
Standar luas terminal

m2 / jumlah
penumpang waktu

sibuk
Total/ m2

1 0 -  25.000 - 120

Standar luas
terminal ini belum
memperhitungkan

kegiatan
komersial

2 25.001 -  50.000 - 240

3 50.001 -  100.000 - 600

4 100.001 -  150.000 10 -

5 150.001 -  500.000 12 -

6 500.01 -  1.000.000 14 -

7  1.000.001 Dihitung lebih detail -

Sumber : SNI-03-7046-2004

2.20 Kelengkapan Ruang dan Fasilitas

Jenis, luas dan kelengkapan dari bangunan terminal penumpang

disesuaikan dengan luas bangunan yang merupakan representasi dari jumlah

penumpang yang dilayani dan kompleksitas fungsi dan pengguna yang ada.

Kelengkapan ruang dan fasilitas bangunan terminal penumpang standar dijelaskan

dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Kelengkapan ruang dan fasilitas terminal penumpang standar

(domestic dan internasional)

Fasilitas Kelengkapan ruang dan fasilitas

Terminal Standar

120 m2

(domestic)

a. Teras kedatangan dan keberangkatan (curb side)

b. Ruang lapor diri (check in area)

c. Ruang tunggu keberangkatan (departure lounge)

d. Ruang pengambilan bagasi (banggage claim)

e. Toilet pria dan wanita (toilet)

f. Ruang administrasi (administration)

g. Telepon umum (public telephone)
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h. Fasilitas pemadam api ringan

i. Peralatan pengambilan bagasi – tipe meja

j. Kursi tunggu

Terminal Standar

240 m2

(domestic)

a. Teras kedatangan dan keberangkatan (curb side)

b. Ruang lapor diri (check in area)

c. Ruang tunggu keberangkatan (departure lounge)

d. Toilet pria dan wanita ruang tunggu keberangkatan ( toilet)

e. Ruang pengambilan bagasi (banggage claim)

f. Area komersial (concession area/room)

g. Kantor airline (airline administration)

h. Toilet pria dan wanita untuk umum (public toilet)

i. Fasilitas telepon umum (public telephone)

j. Fasilitas pemadam api ringan

k. Peralatan pengambilan bagasi – tipe gravity roller

l. Kursi tunggu

Terminal Standar

600 m2

(domestic)

a. Teras kedatangan dan keberangkatan (curb side)

b. Ruang lapor diri (check in area)

c. Ruang tunggu berangkat (departure lounge)

d. Toilet pria dan wanita ruang tunggu keberangkatan ( toilet)

e. Ruang pengambilan bagasi (banggage claim)

f. Area komersial (concession area/room)

g. Kantor airline (airline administration)

h. Toilet pria dan wanita untuk umum (public toilet)

i. Ruang simpan barang hilang (lost & found room)

j. Fasilitas telepon umum (public telephone)

k. Fasilitas pemadam api ringan

l. Peralatan pengambilan bagasi – tipe gravity roller

m. Kursi tunggu

Terminal Standar

600 m2

(internasional)

a. Teras kedatangan dan keberangkatan (curb side)

b. Ruang lapor diri (check in area)

c. Ruang tunggu berangkat (departure lounge)

d. Toilet pria dan wanita ruang tunggu keberangkatan ( toilet)
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e. Ruang pengambilan bagasi (banggage claim)

f. Area komersial (concession area/room)

g. Kantor airline (airline administration)

h. Toilet pria dan wanita untuk umum (public toilet)

i. Ruang simpan barang hilang (lost & found room)

j. Fasilitas fiscal (fiscal counter)

k. Fasilitas imigrasi dan bea cukai (immigration and custom)

l. Fasilitas karantina

m. Fasilitas telepon umum (public telephone)

n. Fasilitas pemadam api ringan

o. Peralatan pengambilan bagasi – tipe gravity roller

p. Kursi tunggu

Sumber : SNI 03-7046-2004

2.21 Evaluasi Kesesuaian Terhadap SNI 03-7046-2004

Standar minimal luas ruang terminal penumpang ditentukan dalam

perhitungan kebutuhan ruang. Pada analisis data digunakan beberapa asumsi,

yang biasa digunakan berdasarkan Standar Nasional Indonesia tentang Terminal

Penumpang Bandar Udara.

2.21.1 Terminal Penumpang Keberangkatan

2.21.1.1 Kerb Keberangkatan

II (1)…....…...………………..……… L = 0,095 a.p meter (+ 10%)

Keterangan :

L : panjang kerb keberangkatan

a : jumlah penumpang berangkat pada waktu sibuk

p : proporsi penumpang yang menggunakan mobil/taksi
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2.21.1.2 Hall Keberangkatan

II (2)……………...………………… A = 0,75  m2

Keterangan :

A : luas area (m2)

a : jumalah penumpang berangkat pada waktu sibuk

b : jumlah penumpang transfer (20%)

f : jumlah pengunjung per penumpang (2 orang)

2.21.1.3 Counter Check-in

II (3)…...………………………….. N = ( ) t1counter (+10%)

Keterangan :

N : jumlah meja

a : jumlah penumpang berangkat pada waktu sibuk

b : jumlah penumpang transfer (20%)

t1 : waktu pemrosesan check-in per penumpang (2menit/pnp)

2.21.1.4 Area Check-in

II (4)…..……………………………… A = 0,25 (a + b) m2 (+10%)

Keterangan :

A : Luas area check-in (m2)

a : jumlah penumpang berangkat pada waktu sibuk

b : jumlah penumpang transfer (20%)
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2.21.1.5 Pemeriksaan Security (Terpusat)

II (5)………...………………………………………. N =  unit

Keterangan :

N : jumlah X-ray

a: jumlah penumpang berangkat pada waktu sibuk

b : jumlah penumpang transfer (20%)

2.21.1.6 Pemeriksaan Security (Gate Hold Room)

II (6)……………...………………………………. N = 0,2  unit

Keterangan :

N : jumlah X-ray

m : max jumlah kursi pesawat terbesar yang dilayani

g : waktu kedatangan penumpang pertama sebelum boarding

h : waktu kedatangan penumpang terakhir sebelum boarding

2.21.1.7 Gate Hold Room

II (7)…………………......……...…………………..… A = (m.s) m2

Keterangan :

m : max jumlah kursi pesawat terbesar yang dilayani

s : kebuthan ruang per penumpang (m2)

2.21.1.8 Ruang Tunggu Keberangkatan

II (8)…………...…………………..… A = C –  m2 + 10%

Keterangan :

A : Luas ruang tunggu keberangkatan

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


33

C : jumlah penumpang datang pada waktu sibuk

u : rata – rata waktu menunggu terlama (60 menit)

i : proporsi penumpang menunggu terlama (0,6)

v : rata – rata waktu menunggu tercepat (20 menit)

k : proporsi penumpang menunggu tercepat (0,4)

2.21.2 Terminal Penumpang Kedatangan

2.21.2.1 Baggage Claim Area

II (9)…………………...…………………………. A = 0,9 c + 10%

Keterangan :

A : luas area (m2)

c : jumlah penumpang datang pada waktu sibuk

2.21.2.2 Baggage Claim Devices

Pesawat Berbadan Kecil (Narrow Body Aircraft)

II (10)……………...………………………………………. N =

Keterangan :

N : jumlah baggage claim devices

c : jumlah penumpang datang pada waktu sibuk

r : proporsi penumpang datang dengan menggunakan narrow body aircraft

2.21.2.3 Kerb Kedatangan

II (11)………...……………………… L = 0,095 c.p meter (+ 10%)

Keterangan :

L : panjang kerb kedatangan
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c : jumlah penumpang dating pada waktu sibuk

p : proporsi penumpang yang menggunakan mobil/taksi

2.21.2.4 Hall Kedatangan

II (12)………………………… A = 0,375 (b + c + 2.c.f) m2 + 10%

Keterangan :

A : luas area hall kedatangan (m2)

b : jumlah penumpang transfer (20%)

c : jumlah penumpang datang pada waktu sibuk

f : jumlah pengunjung per penumpang (2 orang)

2.22 Teori Antrian

Rumus – rumus teori antrian memberikan berbagai informasi yang

berguna untuk mendesain dan menganalisa system tempat tunggu, hampir sama

dengan informasi yang kita dapatkan dari contoh simulasi. Sebagai contoh, jumlah

rata – rata dari  satuan lalu lintas yang berada di  dalam antrian dan jumlah rata –

rata  di  dalam  system  (antrian  dan  pelayanan)  adalah  penting  untuk  untuk

menentukan cukup tidaknya daerah tempat tunggu tersebut. Distribusi dari waktu

menunggu dan waktu menunggu rata – rata penting untuk memperkirakan cukup

tidaknya keseluruhan system tersebut dalam fungsinya untuk melayani lalu lintas.

Teori antrian sangat perlu dipelajari dalam usaha mengenal perilaku

pergerakan arus lalu lintas baik manusia maupun kendaraan. Antrian tersebut pada

dasarnya terjadi karena proses pergerakan arus lalu lintas (manusia atau

kendaraan) terganggu oleh adanya suatu kegiatan pelayanan yang harus dilalui.

Kegiatan tersebut akan menyebabkan gangguan pada proses pergerakan arus

sehingga mengakibatkan terjadinya antrian dimana pada suatu kondisi, antrian

tersebut akan dapat mengakibatkan permasalahan baik buat pengguna (dalam

bentuk waktu antrian) maupun buat pengelola (dalam bentuk panjang antrian).
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Bagi pengguna biasanya hal yang selalu di permasalahkan adalah waktu

menunggu selama proses mengantri, setiap pengguna akan selalu berpikir

bagaimana cara agar dapat menyelesaikan antrian ini secepatnya. Sedangkan bagi

pengelola, hal yang selalu dipermasalahkan biasanya adalah panjang antrian yang

terjadi, sehingga dapat menyebab kan tambahan permasalahan baru berupa

terganggunya system pergerakan arus lalu lintas lainnya.

2.23 Faktor Sistem Antrian

Menurut (Thomas J.Kakiay, 2004) terdapat beberapa faktor penting yang

terkait dengan sistem antrian tersebut. Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap

barisan antrian dan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Distribusi kedatagan

Distribusi kedatangan merupakan factor penting yang berpengaruh

besar terhadap kelancaran pelayanan. Distribusi kedatangan terbagi

dua, yaitu:

a. Kedatangan secara individual (tunggal = single arrivals)

b. Kedatangan secara kelompok (bulk arrivals)

2. Distribusi waktu pelayanan

Distribusi waktu pelayanan berkaitan dengan beberapa banyak

fasilitas pelayanan yang dapat disediakan. Distribusi waktu pelayanan

terbagi menjadi dua kelompok penting, yaitu :

a. Pelayanan secara individual (single service).

b. Pelayanan secara kelompok (bulk service).

3. Fasilitas pelayanan

Fasilitas pelayanan berkaitan erat dengan baris antrian yang akan

dibentuk. Desain fasilitas pelayanan ini dapat dibagi dalam tiga

bentuk, yaitu :

a. Bentuk series, dalam satu garis lurus ataupun melingkar.
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b. Bentuk parallel, dalam beberapa garis lurus yang antara yang satu

dengan yang lain parallel.

c. Bentuk network station, yang dapat disesain secara series dengan

pelayanan lebih dari satu pada setiap station. Bentuk ini dapat juga

dilakukan secara parallel dengan stasion yang berbeda – beda.

4. Disiplin pelayanan

Disiplin pelayanan berkaitan erat dengan urutan pelayanan bagi

pelanggan yang memasuki fasilitas pelayanan. Disiplin pelayanan ini

terbagi dalam empat bentuk, yaitu :

a. Pertama datang, pertama dilayani (FCFS = first come first service)

atau (FIFO = first in first out).

b. Terakhir datang, pertama kali dilayani (LCFS = last come first

service) atau (LIFO = Last In Fisrt Out).

c. Pelayanan dalam random order (SIRO = services in random order)

d. Prioritas pelayanan, yang berarti pelayanan dilakukan khusus pada

pelanggan utama (VIP custumer).

5. Ukuran dalam antrian

Besarnya antrian pelanggan yang akan memasuki fasilitas

pelayanan pun perlu diperhatikan. Ada dua desain yang dapat dipilih

untuk menentukan besarnya antrian, yaitu :

a. Ukuran kedatangan secara tidak terbatas (infinite queue)

b. Ukuran kedatangan secra terbatas (finite queue)

6. Sumber pemanggilan

Dalam fasilitas pelayanan, yang berbeparan sebagai sumber

pemanggilan dapat berupa mesin meupun manusia. Bila ada sejumlah

mesin yang rusak maka sumber pemanggilan akan berkurang dan tidak

dapat melayani pelanggan. Jadi masalahnya adalah apakah :

a. Sumber panggilan terbatas (finite calling source)

b. Sumber panggilan tak terbatas (infinite calling source)
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2.24 Tingkat Kedatangan ( )

Bentuk kedatangan para pelanggan biasanya diperhitungkan melalui waktu

antar kedatangan, yaitu waktu antara kedatangan dua pelanggan yang berurutan

pada suatu fasilitas pelayanan. Bentuk ini dapat bergantung pada jumlah

pelanggan yang berada dalam system ataupun tidak bergantung pada keadaan

system tersebut.

Bila bentuk kedatngan ini tidak disebut secara khusus, maka dianggap

bahwa pelanggan tiba satu per satu. Asumsinya ialah kedatangan pelanggan

mengikuti suatu proses dengan distribusi probabilitas tertentu. Distribusi

probabilitas yang sering digunakan adalah distribusi poisson, dimana kedatangan

bersifat bebas, tidak terpengaruh oleh kedatangan sebelum ataupun sesudahnya.

Asumsi distribusi poisson menunjukkan bahwa kedatangan pelanggan sifatnya

acak dan mempunyai rata – rata kedatangan sebesar lamda ).

2.25 Tingkat Pelayanan ( )

Tingkat  pelayanan  yang  dinyatakan  dengan  notasi   adalah  jumlah

kendaraan atau manusia yang dapat dilayani dalam satu satuan waktu. Selain

tingkat pelayanan, juga dikenal Waktu Pelayan (WP) yang dapat didefinisikan

sebagai waktu pelayanan untuk dapat melayani kendaran atau orang, dinyatakan

dalam satuan waktu menit/kendaraan atau menit/orang. Selain itu, dikenal juga

notasi  yang didefinisikan sebagai intensitas lalu lintas.

2.26 Parameter Antrian

Di sini disiplin FIFO atau FCFS berarti bahwa suatu kedatangan akan

memasuki tempat pelayanan apabila ia datang terlebih dahulu yang menunjukkan

terdapatnya satu garis tempat tunggu. Yang dalam kasus ini mebutuhkan tingkat

kedatangan yang lebih kecil dari tingkat pelayanan total rata – rata untuk seluruh

saluran, yaitu  kµ.
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Terdapat 4 parameter yang utama yang selalu digunakan dalam

menganalisa antrian, yaitu :  ,  ,  , . Definisi dari setiap parameter tersebut

adalah :

 : jumlah rata – rata orang dalam system

 : panjang antrian rata – rata

 : waktu rata – rata yang digunakan dalam system

 : waktu menunggu rata – rata dalam antrian

Dengan menggunakan persamaan rumus model antrian pada saluran ganda

sebagai berikut : (Edward K. Marlok, 1984)

Kemungkinan terdapat nol kendaraan/penumpang dalam system

II (13)………….……..………...…. P(0)=

Panjang antrian rata – rata

II (14)………………………………...............  = P(0)

Jumlah rata – rata kendaraan/penumpang di dalam system

II (15)……….……..…………...……..… = P(0)

Waktu menunggu rata – rata di dalam antrian

II (16)………..……...……………………....  = P(0)

Waktu rata – rata yang digunakan dalam sistem

II (17)…...………………...……………. = P(0)
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2.27 Pelayanan Tiket (Check-in Counter)

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 38 Tahun 2015 Tentang

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri, berikut adalah

standar pelayanan check-in :

a. Memberikan prioritas check-in terlebih dahulu kepada penumpang yang

telah berada dalam antrian check-in, dan dengan kondisi 15 menit sebelum

waktu tutup check-in counter.

b. Batas waktu buka check-in counter selambat – lambatnya 2 jam sebelum

jadwal keberangkatan.

c. Batas waktu tutup check-in counter 30 menit sebelum jadwal

keberangkatan.

d. Kesesuaian tanda pengenal/identitas penumpang dengan keterangan yang

tercantum dalam tiket.

e. Batas waktu lamanya antrian check-in paling lama 20 menit per

penumpang.

f. Waktu proses pelayanan check-in 2 menit 30 detik per penumpang.

g. Antrian maksimum sebanyak 5 pnp/meja pelayanan, merupakan tujuan

rancangan yang diinginkan. Horonjeff (1993)

2.28 Bagan Alir Proses Terminal Penumpang di Bandar Udara

Dalam buku (Edward K. Marlok, 1984), suatu cara penting untuk

menerangkan dan mengerti akan terminal ialah melalui pemakaian bagan alir

proses. Bagan ini memperlihatkan kegiatan – kegiatan yang dialami oleh

penumpang, kendaraan, atau satuan lalu lintas lain pada saat ia diproses melalui

fasilitas terminal. Bagian tersebut memperlihatkan urutan kegiatan, urutan

alternative lain yang mungkin apabila memang ada, dan dapat dipakai untuk

menentukan waktu yang dibutuhkan dalam proses itu.

Gambaran terminal yang lebih terinci akan menghasilkan suatu bagan arus

proses seperti terlihat pada Gambar 2.14. gambar ini memperlihatkan terminal

angkutan penumpang antar kota yang konvensional, termasuk proses kendaraan

(misalnya pesawat udara), penumpang dan bagasi.
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Penumpang

Bagasi

Gambar 2.14 Bagan alir proses yang terinci untuk suatu terminal

penumpang umum

Sumber : Edward K. Marlok (1984)

A. Kebutuhan penumpang yang akan berangkat

B. Kedatangan kendaraan antar kota

C. Kendaraan meninggalkan system dengan penumpang

D. Penumpang yang datang meninggalkan system

1. Kedatangan kendaraan dalam kota

2. Proses untuk penumpang yang akan berangkat

3. Peralihan penumpang ke kendaraan dalam kota

4. Proses untuk kendaraan antar kota

5. Peralihan penumpang ke terminal

6. Proses untuk penumpang yang datang

7. Proses untuk peralihan penumpang

8. Keberangkatan kendaraan dalam kota

9. Pengurusan bagasi penumpang yang berangkat

10. Pengurusan bagasi penumpang yang datang

A 1 2 3 4 5 6 8

9

B

10
D

7
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2.29 Karakteristik Pesawat Terbang

1. Weight (berat)

Berat pesawat terbang berpengaruh terhadap ketebalan perkerasan

pada landing area yang terdiri dari runway, taxiway dan apron.

2.  Size (ukuran)

Lebar sayap dan panjang badan pesawat (fuselag) mempengaruhi

dimensi parkir area pesawat dan apron, selanjutnya mempengaruhi

konfigurasi terminal, lebar runway dan taxiway serta jarak antara runway -

taxiway.

3.  Wheel configuration (konfigurasi roda)

 Konfigurasi roda pesawat (single, dual, dual tandem, double dual

tandem) akan mempengaruhi ketebalan perkerasan pada landing area .

4.  Capacity (kapasitas)

Kapasitas penumpang akan mempengaruhi perencanaan gedung

terminal dan sarana-sarana lainnya.

5. Runway length (panjang landas pacu)

 Panjang dasar runway yang dibutuhkan oleh pesawat akan

mempengaruhi luas lahan yang dibutuhkan oleh lapangan terbang.
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