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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

 Bandar  udara  merupakan prasarana  penting  dalam kegiatan  transportasi

udara,  khususnya  Indonesia  yang  merupakan  negara  kepulauan  dimana

transportasi udara sangat beperan penting bagi kelancaran aktivitas penduduknya.

Bandar  udara  juga berperan  dalam menunjang,  menggerakkan dan mendorong

pertumbuhan  ekonomi  daerah  karena  berfungsi  sebagai  pintu  gerbang  suatu

daerah. 

Bandara  Syamsudin  Noor  merupakan  bandar  udara  yang  memegang

peranan penting dalam pergerakan dan pertumbuhan ekonomi serta  merupakan

salah satu pintu gerbang menuju propinsi Kalimantan Selatan yang merupakan

salah satu propinsi terbesar di Indonesia. Bandara Syamsudin Noor yang dikelola

oleh  PT Angkasa Pura I  ini  berada  di  Kecamatan  Landasan Ulin,  Banjarbaru,

Kalimantan Selatan atau 25 km dari  pusat  Kota  Banjarmasin,  kota  terbesar  di

Kalimantan, dan terletak 10 kilometer selatan-barat dari Banjarbaru.

 Menurut data penumpang Angkasa pura jumlah penumpang pada tahun

2011 berjumlah 2.997.211 penumpang dan pada tahun 2014 berjumlah 3.714.463

penumpang. Melalui data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penumpang di

Bandar  Udara  Syamsudin  Noor  Banjarmasin  tiap  tahunnya  mengalami

peningkatan.  Padahal, kapasitas ruang tunggu Bandara Juanda saat ini hanya  bisa

menampung 3 juta  penumpang per  tahun.  Hal  ini  menunjukkan bahwa bandar

udara  kurang  bisa  menampung  peningkatan  jumlah  penumpang  di  Bandara

Syamsudin Noor. 

Terminal  penumpang  merupakan  salah  satu  bagian  dari  Bandara

Syamsudin  Noor  yang  memiliki  peran  fungsi  yang  sangat  penting  karena

merupakan tempat berlangsungnya seluruh kegiatan penumpang sebelum akhirnya

penumpang memasuki pesawat udara. Jika kapasitas terminal penumpang Bandara
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https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarbaru
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Syamsudin Noor saat ini sudah tidak memenuhi kapasitasnya, tentu kenyamanan

penumpang akan terganggu. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu evaluasi mengenai

evaluasi kinerja terminal penumpang yang ada di Bandara Syamsudin Noor saat

ini, khususnya di Security check-in (1), Counter check-in, Area Check-in, Security

Check-in (2),  Kerb keberangkatan,  Kerb kedatangan,  Hall keberangkatan,  Hall

kedatngan,  Baggage  claim  area,  ruang  tunggu  di  terminal  yang  menjadi

lokasi-lokasi  penting  dalam  kegiatan  pemrosesan  penumpang.  Selain  itu,

berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara

Nomor:SKEP/91/V/2007 tentang Penilaian Kinerja Bandar Udara, pasal 2 ayat 3,

disebutkan bahwa terminal penumpang adalah salah satu obyek dari bandara yang

kinerja  aspek  pelayanannya  perlu  dievaluasi.  Oleh  karena  itu,  penulis  merasa

perlu adanya suatu evaluasi mengenai kinerja di terminal penumpang.

Pada Tugas Akhir ini, penulis hanya mengkhususkan evaluasi kinerja pada

terminal  penumpang.  Untuk  evaluasi  kinerja  di  Kerb  keberangkatan,  Kerb

kedatangan,  Hall keberangkatan,  Hall kedatngan,  Security check-in (1),  Counter

check-in,  Area  Check-in,  Security  Check-in (2).  Hasil  survey  eksisting  akan

dibandingkan  dengan  standar  berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal

Perhubungan  Udara  Nomor:  SKEP/77/VI/2005  tentang  Persyaratan  Teknis

Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara.

Untuk evaluasi kinerja kapasitas bangunan di ruang tunggu keberangkatan,

penulis  akan  menghitung  kapasitas  eksisting  masing-masing  ruang  tunggu  di

terminal,  dan selanjutnya  akan dilakukan perhitungan berdasarkan standar  dari

SNI 03-7046-2004 kondisi eksisting dan kebutuhan luasan masing-masing ruang

tunggu keberangkatan berdasarkan standar dari SNI 03-7046-2004.

Setelah itu. akan dilakukan pula perhitungan  forecasting  untuk perkiraan

jumlah  penumpang  selama  5  tahun  ke  depan.  Forecasting  dilakukan  dengan

memperhatikan tren pertumbuhan penumpang selama 5 tahun sebelumnya yang

diaplikasikan pada perkiraan penumpang selama 5 tahun ke depan.
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Gambar 1.1: Kondisi Security check-in 

pada waktu peak hour

Gambar 1.2: Kondisi Counter check-in 

pada waktu peak hour

Gambar 1.3: Kondisi Ruang tunggu 

pada waktu peak hour
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1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan  yang  terjadi  pada  kawasan  Bandar  Udara  Syamsudinnoor
Banjarmasin disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Sistem pelayanan penumpang (passenger handling system) yang masih belum

efektif.
2. Adanya antrian di Security check-in (1), Cek-In counter, security check-in (2)

dan penumpukan penumpang di ruang tunggu dikarenakan system pelayanan

yang masih belum efektif.
3. Areal  Drop-Out penumpang  yang  sangat  terbatas  dan  tidak  beraturan

mengakibatkan sirkulasi terganggu.

1.3 Rumusan Masalah 
1. Berapa kebutuhan,  Security check-in (1),  Counter check-in, Area Check-in,

Security Check-in (2)  menggunakan standar dari SNI 03-7046-2004? 
2. Dengan  jumlah  penumpang  berangkat  kondisi  eksisting  saat  peak  hour,

berapa kapasitas maksimum yang dapat dilayani oleh masing-masing ruang

tunggu keberangkatan  saat ini? 
3. Dengan  jumlah  penumpang  berangkat  kondisi  eksisting  saat  peak  hour,

bagaimana  kapasitas  Kerb  keberangkatan,  Kerb  kedatangan,  Hall

keberangkatan, Hall Kedatangan, Bagagge Claim Area saat ini?  
4. Dengan karakteristik  pertumbuhan penumpang di  terminal  selama 5 tahun

terakhir,  berapa  perkiraan  jumlah  penumpang  bila  dilakukan  forecasting

untuk 5 tahun ke depan dan bagaimana jika dibandingkan dengan kapasitas

terminal Bandar Syamsudin Noor saat ini?
5. Forecasting jumlah penumpang peak hour rencana 5 tahun kedepan.

1.4 Tujuan Studi 

1. Mengetahui Berapa kebutuhan,  Security check-in (1),  Counter check-in,

Area  Check-in,  Security  Check-in (2)  menggunakan  standar  dari  SNI

03-7046-2004 berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perhubungan

Udara Nomor:SKEP//77/VI/2005 

2. Mengetahui kapasitas maksimum yang dapat dilayani oleh masing-masing

ruang tunggu keberangkatan. 
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3. Mengetahui kebutuhan luas Kerb keberangkatan, Kerb kedatangan,  Hall

keberangkatan, Hall Kedatangan, baggage claim area saat peak hour dan

perbandingannya dengan luas kondisi eksisting.

4. Mengetahui perkiraan jumlah penumpang selama 5 tahun ke depan dan

perbandingannya dengan kapasitas terminal Syamsudin Noor saat ini.

5. Mengetahui jumlah penumpang saat peak hour rencana 5 tahun kedepan.

1.5     Batasan Masalah 

Untuk  mencapai  tujuan  yang  maksimal  atau  untuk  mencegah  meluasnya
pembahasan maka dibuat batasan-batasan masalah sebagai berukut :

1. Tidak membahas masalah politik, sosial maupun ekonomi.
2. Tidak  menganalisa  perencanaan dan pengembangan  pada  Bandar  udara

Syamsudin Noor Banjarmasin.
3. Tidak menganalisa biaya pemberangkatan.
4. Tidak membahas bangkitan tarikan perjalanan.
5. Tidak membahas parkir.

1.6    Lingkup Masalah

1. Studi hanya membahas pada Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin.
2. Hanya  membahas  terminal  penumpang  adalah  semua  fasilitas  terminal

penumpang,  dari  pelataran  pada  Bandar  Udara  Syamsudin  Noor

Banjarmasin sampai pintu penghubung (gate).

1.7 Manfaat Studi

1. Mengetahui  tingkat  pelayanan  dari  kapasitas,  Security  check-in  (1),

Counter  check-in,  Area  Check-in,  Security  Check-in  (2),  ruang  tunggu

keberangkatan,  Kerb  keberangkatan,  Kerb  kedatangan,  Hall
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keberangkatan,  Hall Kedatangan,  baggage claim area  kondisi  eksisting

terminal bandara kondisi eksisting. 

2. Mengetahui tingkat pelayanan standar dari terminal penumpang Bandara

Syamsudin  Noor  berdasarkan  hasil  survey  lapangan  untuk  nantinya

dijadikan  bahan  evaluasi  mengenai  rencana  pengembangan  terminal

Syamsudin Noor. 

3. Mendapatkan perkiraan jumlah penumpang dalam kurun waktu 5 tahun ke

depan,  sehingga  dapat  dilakukan  evaluasi  mendatang  untuk  kelayakan

terminal Syamsudin Noor. 


