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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan kebutuhan akan moda di indonesia menjadi perhatian khusus dari 

pemerintah.karena letak geografis indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Guna 

memenuhi kebutuhan, kesetaraan, ekonomi, dan lain – lain. Untuk itu pemerintah 

merencanakan pengembangan transportasi masal yang diharapkan dapat memenuhi 

segala kebutuhan yang ada guna membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di 

seluruh indonesia. 

Karena trasnportasi udara pada saat ini semakin diminati oleh masyarakat, 

membuat moda transportasi tersebut menjadi ikut berkembang. Dan untuk 

memenuhi kebutukan tersebut maskapai – maskapai penerbangan yang semula 

mengoprasikan armada pesawat dengan kapasitas penumpang sedikit, mulai 

merencakan adanya perubahan pada jenis pesawat yang memiliki daya tampung 

lebih besar. Untuk mewujutkan hal tersebut maka fasilitas – fasilitas penunjang 

pesawat dibandara – bandara mau tidak mau harus disesuaikan dengan kebutuhan 

pesawat yang nantinya akan digunakan, fasilitas – fasilitas utama yang dibutuhkan 

tersebut antara lain landasan pacu (Runway) dan parkir pesawat (apron). Dimana 

landasan pacu dan parkir pesawat akan berhubungan langsung dengan pesawat itu 

sendiri. 

Dari banyak bandara yang ada di Indonesia ini, bandara RADIN INTEN II di 

provinsi LAMPUNG juga memerlukan pengenbangan terutama pada Runway dan 

Apron untuk memenuhi kebutuhan akan standar yang ditentukan untuk proses lepas 

landas maupun turunnya pesawat, berdasarkan ukuran pesawat yang akan 

digunakan. Sehinggan direncakanlah pemanjangan dan pelebaran Runway dan 

apron oleh perencana. Dari hasil rencana pemanjangan dan pelebaran tersebut 

tentunya akan memerlukan biaya yang besar untuk merealisasikannya, untuk itu 

perlu adanya perencanaan biaya yang akan digunakan dalam melakukan pelebaran 

dan pemanjangan landasan pacu Runway serta pelebaran apron yang fungsikan 
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sebagai tempat parkir pesawat. Serta merencanakan jadwal pengerjaan proyek 

tersebut. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Perlu adanya perhitungan besar volume pekerjaan sehingga diketahui rencana 

anggaran biaya pada proyek pemanjangan dan pelebaran runway serta pelebaran 

apron pada bandara Radin Inten II di Provinsi Lampung. 

2. Perlu adanya perhitungan durasi yang akurat dan kebutuhan sumber daya manusia, 

sehingga proyek perpanjangan dan pelebaran runway serta pelebaran apron pada 

bandara Radin Inten II di Provinsi Lampung dapat selesai dengan tepat. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan indentifikasi masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Berapa biaya yang dibutuhkan dalam pekerjaan pengembangan Runway dan Apron 

di bandara Radin Inten II Provinsi Lampung ? 

2. Berapa kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) dan perlatan di bandara Radin 

Inten II Provinsi Lampung ? 

3. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secara 

efektif di bandara Radin Inten II Provinsi Lampung ? 

 

1.4 Maksud Dan Tujuan 

Maksud dan tujuan agar dapat menambah wawasan dalam merencanakan suatu 

pekerjaan yang telah digunakan atau telah dioperasikan. Sehingga dalam penelitian 

ini dapat menghasilkan ilmu baru dalam perencanaan perhitungan dan penjadwalan 

pekerjaan. Hasil yang ingin didapat pada penelitian sebagai berikut :  

1. Merencanakan anggaran biaya pekerjaan pengembangan runway dan apron di 

bandara Radin Inten II Provinsi Lampung. 

2. Merencanakan jumlah sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan di 

bandara Radin Inten II Provinsi Lampung. 
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3. Menentukan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memulai hingga 

penyelesaian pekerjaan proyek pengembangan runway dan apron di bandara Radin 

Inten II Provinsi Lampung. 

1.5 Batasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini di batasi pada : 

1. Hanya menghitung rencana anggaran biaya serta penjadwalan pekerjaan 

perpanjangan dan pelebaran perkerasan pada Runway serta perlebaran Apron di 

bandara Radin Inten II Provinsi Lampung. 

2. Data perencanaan perluasan menggunakan perencanaan yang sudah ada. 

3. Tidak menghitung efektifitas pekerja dan peralatan. 

4. Analisa mengunakan analisa harga satuan pekerjaan ( AHSP ) yang dikeluarkan 

melalui peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Nomor : 

28/PRT/M/2016 

5. Data – data sebagai penunjang menggunakan perencanaan UPBU. RADIN INTEN 

II Provinsi LAMPUNG. 

 




