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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Bandar Udara Internasional Juanda berada di jalan Ir. H Juanda,

Sedati, kabupaten Sidoarjo, Indonesia. Terminal Penumpang Domestik 1-B

Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya terdaat di terminal lama pada

Bandar Udara ini.

Gambar 3.1 Peta Lokasi Bandara Internasional Juanda

3.2 Lokasi Terminal Penumpang

Terminal 1-B Bandar Udara Juanda terletak setelah Terminal 1-A Bandar

Udara Juanda, Tepatnya berada pada ujung dari Terminal 1 Bandar Udara Juanda.

Dapat dilihat pada (Gambar 3.2)
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Gambar 3.2 Layout Terminal Penumpang 1-B Bandara Juanda

3.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis

besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Penelitian yang dilakukan terkait

dengan analisa pergerakan penumpang dalam sebuah Bandar Udara. Penelitian ini

menggunakan metode kuantitatif, data yang didapatkan dalam penelitian ini

berupa hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif terdiri dari data

interval dan rasio.
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Pendahuluan

Pengumpulan Data

Mulai

3.4 Diagram Alir

Data Primer

Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian

Analisa Data

Analisa Antrian

Data Sekunder

1. Jumlah penumpang pesawat
Keberangktaan Domestik
Terminal 1B

2. Layout Terminal 1B

1. Data Waktu Pelayanan

Kesimpulan & Saran

Selesai
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3.5 Tahap Rumusan Masalah

Penelitian diawali dengan perumusan masalah yang dilakukan dengan

mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pertanyaan bagaimana cara

mengatur pergerakan penumpang di Keberangkatan Domestik Terminal 1 B

Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya.

3.6 Tahap Studi Literatur

Studi yang dilakukan adalah membaca dan mencari keterangan berdasarkan

pustaka yang berhubungan dengan :

a. Sistem Pemrosesan Penumpang di Keberangkatan Domestik Terminal 1B

b. Teori Antrian

Dari Studi Literatur diatas, diperoleh hal yang menjadi dasar atau ketentuan

yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.7 Tahapan Pengumpulan Data

Data diperlukan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kondisi yang

menjadi pokok permasalahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa

data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu data atau informasi yang

dioperoleh dari instansi terkait ataupun dari buku rujukan yang berupa studi

literature.

3.7.1 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dinas instansi yang terkait.

Data sekunder ini meliputi :

1. Layout Terminal Keberangkatan 1B

2. Data Penumpang Terminal Keberangkatan 1B

3.7.2 Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu

organisasi atau perorangan langsung dari objeknya ( Supranto, 2000 ). Data

primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui pengamatan langsung.
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Data primer yang diambil adalah Waktu Pelayanan di Kedatangan Domestik

Terminal 1.

3.8 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah kita mendapatkan data-data, baik data

sekunder maupun data primer. Namun dalam hal ini yang dijadikan sebagai data

utama dalam analisa adalah data primer.

3.9 Peralatan Survey

Peralatan yang akan digunakan sebelumnya dipersiapkan terlebih dahulu

seluruhnya, agar nantinya tidak terjadi hambatan ataugangguan didalam

pengambilan data. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pengambilan data

antar lain :

1. Jam digital

2. Stopwatch

3. Blangko Pengisian

3.10 Metode Survey

Pengambilan data diperoleh dari 3 (tiga) titik pengamatan dengan tahapan

sebagai berikut :

1. Pengamatan 1 berada di tempat pemeriksaan tiket penumpang. Pengamatan

dibagi menjadi 3 kelompok menurut dengan barang bawaan penumpang,

kemudian dihitung waktu dari pemeriksaan tiket penumpang tersebut 4 x 60

menit dalam 1 hari.

2. Pengamatan 2 berada di tempat Counter Check – in. Pengamatan dibagi

menjadi 3 kelompok menurut dengan barang bawaan penumpang, kemudian

dihitung waktu Boarding Pass tersebut 4 x 60 menit dalam 1 hari.

3. Pengamatan 3 berada di tempat pemeriksaan Boarding Pass penumpang.

Pengamatan ini dibagi menjadi 2 kelompok menurut dengan barang bawaan

penumpang, kemudian dihitung waktu dari pemeriksaan tiket penumpang

tersebut 3 x 60 menit dalam 1 hari.
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3.11 Variabel Penelitian

Variabel adalah karakteristik yang menunjukkan variasi atau segala sesuatu

yang nilainya berubah – ubah (Supranto, 2000). Tipe variable yang digunakan

dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu : variabel bebas (independent variable)

dan variable terikat (dependent variable).

Variabel bebas merupakan faktor yang dapat diukur, atau dipilih oleh

peneliti untuk menetukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi.

Variable terikat adalah variable yang memberikan reaksi atau respon jika

dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel terikat adalah variable yang

faktornya dapat diamati dan diukur untuk menetukan yang disebabkan variabel

bebas.

a. Variable terikat dari penelitian ini adalah :

1. Waktu pelayanan Keberangkatan Domestik Terminal 1 B

b. Variable bebas dari penelitian ini adalah :

2. Waktu kedatngan penumpang pada pelayanan dan pelayanan

Kebeangkatan Domestik Terminal IB

3.12 Analisa Data

Barisan antrian dapat terbentuk apabila terdapat keterbatasan pada orang

atau alat yang digunakan untuk memberikan pelayan (Thomas J. Kakiay, 2004).

Proses antrian dimulai saat pelaggan-pelanggan yang memerlukan pelayanan

mulai dating. Hasil pengamatan langsung di terminal 1B keberangkatan domestik

Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya menunjukkan komponen dasar

dalam penggunaan teori antrian yang terdiri dari:

1. Bentuk kedatangan merupakan populasi tiak terbatas. Asumsi yang

digunakan kedatangan pelanggan sifatnya acak dan mempunyai rata-rata

kedatngan sevesar lamda (λ).

2. Bentuk pelayanan, rata-rata pelayanan (mean server rate) diberi simbol (µ)

merupakan jumlah pelanggan yang dapat dilayani dalam satuan waktu,

sedangkan rerata waktu yang dipergunakan untuk setiap pelanggan diberi

symbol 1/ µ unit satuan.
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3. Kapasitas sistem adalah jumlah pelanggan, mencakup yang sedang dilayani

dan yang berada dalam antrian, yang dapat ditampung oleh fasilitas

pelayanan pada saat yang sama.

4. Disiplin antrian yang memuat urutan pelanggan dalam menerima layanan

yaitu pertama masuk peratama keluar (First in First out).

3.13 Pembahasan

Pembahasan dilakukan setelah semua data terkumpul, untuk mngetahui

permasalahn yang terjadi selama melakukan pengamatan dalam penelitian ini.

3.14 Kesimpulan

Hasil akhir dari penelitian.


