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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, manusia telah dipermudah dalam beraktivitas sehari-

hari, mulai dari kegiatan pekerjaan, berwisata maupun atau sekedar berkunjung 

kepada sanak saudara. Kegiatan yang dilakukan menjadi lebih mudah dengan 

adanya berbagai macam jenis transportasi yang dapat mengantarkan ke tempat 

tujuan. Tentunya manusia saat ini telah pandai dalam memilah jenis dan fasilitas 

transportsi yang sesuai dengan kebutuhannya, salah satu transportasi yang banyak 

digunakan oleh manusia saat ini adalah pesawat terbang, karena lebih hemat 

waktu. Dengan seiring zaman masyarakat semakin banyak yang telah 

menggunakan transportasi pesawat terbang ini. Oleh karena itu perlu diperhatikan 

terkait fasilitas pada bandara dan pendukung lainnya agar penumpang merasa 

puas. 

Bandara adalah tempat dimana para pengunjung berkumpul untuk 

berangkat ke suatu tujuan maupun yang sudah datang dari kota tujuan. Pada 

bandara tentunya terdapat fasilitas lainnya yaitu adalah landasan pacu namun 

landasan pacu ini adalah fasilitas yang paling sederhana, masih banyak fasilitas 

pendukung lainnya seperti operator pelayanan yang baik.  Bandar udara atau yang 

sering disebut bandara ini juga berperan penting bagi masyarakat di Indonesia 

karena bandara merupakan pintu masuk negara yang akan berkunjung di 

Indonesia. Selain itu juga bandara juga diharuskan ada pada setiap negara untuk 

menunjang perekonomian yang ada pada negara tersebut, misalnya dalam 

aktivitas ekspor dan impor barang yang membuat pergerakan lalu lintas pesawat 

terbang berjalan dengan baik.   

Bandara juga merupakan cerminan dari suatu transportasi udara, maka dari 

itu perlu diperhatikan terkait manajemen pengelolaan dalam hal lepas landas dan 

mendarat, sehingga penumpang maupun dalam pengiriman barang sampai ke 

tempat tujuan dengan aman, tepat waktu dan tepat guna sesuai dengan standar 

internasioanal yang ada. 
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Maka dari itu sangat dituntut adanya kebijakan yang harus dibuat untuk 

mewujudkan bandara dengan sistem manajemen yang baik dan dapat 

meningkatkan kualitas bandara tersbut. Hal yang harus diperhatikan untuk 

mewujudkannya adalah dengan mengelola fasilitas  dan sitem pemeliharaan 

bandara yang baik dan benar. Kemudian juga hal yang harus mendapat perhatian 

terkait pengelolaan bandar udara yang sesuai dengan prinsip manajemen yaitu 

tepat guna sebagaimana mestinya bandar udara, tepat waktu dan sudah mahir. 

Dengan demikian maka kualitas bandar udara dapat sesuai dengan standar 

internasional. 

Bandar udara I Gusti Ngurah Rai merupakan salah satu bandara 

internasional yang terletak diwilayah selatan Bali, Indonesia, tepatnya didaerah 

Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Badung, Bali. Tepatnya berada pada koordinat 

8o44’53”LU 115o10’3”BT dengan ketinggian MDPL 14 kaki (4 meter). Kode 

Internasional Air Transport Association (IATA) adalah DPS, sedangkan kode 

Internasional Civil Aviation Organization (ICAO) adalah WADD (dahulu 

WRRR). Bandar udara I Ngurah Rai Bali ini merupakan gerbang  utama  

pariwisata untuk masuk  ke  suatu  kota  dan sarana penerbangan  sipil  dan  

barang. Selain itu bandara  juga membentuk  persepsi  mengenai  kawasan  

tersebut sehingga  bandara terkait  kuat  dengan  citra  daerah atau  kota tersebut. 

Adapun  keberadaan  bandara memudahkan para wisatawan yang ingin 

berkunjung. Selain itu Bandara I Ngurah Rai Bali dibawah naungan PT. Angkasa 

Pura Airport. Angkasa Pura Airport atau PT.Angkasa Pura I (Persero) adalah 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang Pengelolaan Jasa 

Kebandarudaraan. PT.Angkasa Pura Iyang mengelola 13 Bandar Udara yang 

tersebar di kawasan Tengah dan Timur Indonesia. Sebagai satu-satunya Bandara 

di Pulau Bali, menjadikan Bandara Ngurah Rai sebagai pintu gerbang utama 

menuju Wilayah Tengah dan Timur Indonesia. Hal ini dipicu dengan adanya 

wisatawan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, untuk itu di perlukan 

adanya overlay bandara yang dapat menampung intensitas pergerakan pesawat 

terbang yang tinggi. 

http://bandara.id/bandara-udara/pengertian-bandar-udara-airport
http://bandara.id/bandara-udara/airport-running-series-2015-2016
http://bandara.id/bandara-udara/pergantian-direksi-pt-angkasa-pura-i-persero
http://bandara.id/bandara-udara/pengertian-bandar-udara-airport


3 
 

 
 

Overlay merupakan pelapisan ulang tebal perkerasan sebuah landasan 

bandara. Bandar udara I Gusti Ngurah Rai sedang dalam upaya meningkatkan 

pelayanan dan akan melakukan beberapa pekerjaan besar, salah satunya yaitu 

melakukan pekerjaan overla runway yang memiliki ukuran 45m dikali 3000m. 

Hal ini dikarenakan terjadinya beberapa kerusakan disejumlah titik landasan pacu 

(runway) yang dapat membahayakan dan mengganggu lalu lintas penerbangan. 

Selain itu juga perlu dilakukannya perbaikan overlay setiap 5 tahun sekali untuk 

memperbaiki kualitas. Adanya gangguan tersebut juga dapat menimbulkan 

kerugian bagi pihak-pihak yang terkait (penumpang, otoritas bandara, pihak 

maskapai). Sehingga di butuhkan overlay yang dapat menampung dari macam-

macam jenis pesawat, mulai dari pesawat berbadan kecil hingga pesawat berbadan 

lebar dengan intensitas lalu lintas yang tinggi. Oleh karena itu di butuhkan 

perencanaan yang baik dan sesuai dengan standard yang ada sehingga dapat di 

rencanakan model overlay yang baik dan berkualitas. Overlay pada runway ini 

tentunya tidak hanya melapisi ulang akan tetapi, pekerjaan overlay juga akan 

menambah kekuatan konstruksinya dan dapat dilihat dari aspek keamanan dalam  

penerbangannya akan menjadi lebih baik lagi. 

Diharapkan dengan dilakukannya perencanaan  overlay runway ini, dapat 

mengatasi situasi dan kondisi penggunaan dan jumlah masyarakat di Indonesia 

yang semakin meningkat menggunakan jasa bandara. Dalam pengembangan 

bandara ini diharuskan memiliki perencanaan yang matang secara keseluruhan 

dan perlu memperhatikan berbagai aspek agar semua yang telah direncanakan 

dalam pengembangan nantinya benar-benar dapat memberikan efek yang baik 

pula, serta yang diutamakan ialah kepuasan masyarakat sekitar wilayah 

pengembangan bandara I Ngurah Rai Bali dalam menggunakan jasa Bandar Udara 

tersebut. Hal ini dilakukan demi kelancaraan operasional Bandar udara maupun 

kepentingan pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali itu sendiri. Selain itu 

diharapkan Bandara Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dapat 

melayani laju lalu lintas penerbangan yang lebih tinggi dengan spesifikasi pesawat 

terbang yang memiliki daya tampung lebih banyak dan dalam kondisi kekuatan 

perkerasan yang tetap stabil. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Berapakah tebal overlay runway yang di butuhkan dengan menggunakan 

metode FAA? 

2. Berapakah biaya yang di butuhkan untuk membangun overlay tersebut 

dengan menggunakan metode FAA? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Dengan adanya keterbatasan kemampuan dan waktu penulis dalam 

mencari data dan informasi, maka dalam penyusunan proposal tugas akhir ini 

akan membatasi lingkup kerja yang terdiri dari: 

1. Bandara yang ditinjau adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. 

2. Perencanaan tebal perkerasan menggunakan metode FAA (Federal 

AviationAdministration) 

3. Analisa dan pembahasan di fokuskan pada tebal perkerasan runway. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penulisan skripsi dengan judul “Perencanaan Tebal Lapis Tambah 

(Overlay) Secara Flexible Menggunakan Metode FAA dan Rencana Anggaran 

Biaya Runway paa Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai” ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui berapa tebal perkerasan yang di butuhkan 

menggunakan metode FAA 

2. Untuk mengetahui biaya membangun overlay runway. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat kepada : 

1. Untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai 

Dapat memberikan masukan kepada pengelola Bandara I Gusti Ngurah 

Rai dalam perencanaan ulang overlay runway yang akan dilakukan. 
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2. Untuk Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang 

Dapat dijadikan sebagai literatur untuk diadakannya penelitian selanjutnya 

dan akan menambah wawasan pengetahuan untuk para pembacanya 

sebagai bahan referensi bacaan. 

3. Penulis  

Tugas akhir ini dapat digunakan sebagai saran untuk menambah wawasan, 

serta sebagai sarana dalam menerapkan teori-teori yang sudah didapat 

selama masa perkuliahan, dapat menjadi bekal dalam ilmu lapangan 

terbang kedepannya, dan juga serta sebagai syarat meraih gelar sarjana. 


