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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Lokasi Studi
Studi  evaluasi  bangunan  terminal  penumpang  bandar  udara  dilakukan

dikawasan Bandar Udara Syamsudin Noor di jalan Jend. Ahmad Yani Km

25 Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru. Dengan luas bangunan terminal

penumpang saat ini adalah 15748 m2

 Untuk lebih jelasnya lokasi studi

dapat dilihat pada lay out gambar 3.1 dan 3.2

Gambar 3.1 : Lay Out Bandara syamsudin Noor Banjarmasin

Gambar 3.2 : Lay Out Terminal Penumpang Bandara syamsudin Noor

Banjarmasin
1.2  Diagram Alir 
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Diagram alir adalah skema urutan langkah-langkah sebuah kegiatan

yang  merupakan  inti  dari  setiap  pengerjaan  yang  dituliskan  secara

singkat.  Diagram  alir  pengerjaan  tugas  akhir  ini  dapat  dilihat  pada

Gambar 3.3
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 Data jumlah penumpang pertahun dalam kurun waktu 5 

tahun terakhir
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Gambar 3.3 : Diagram Alir Pengerjaan Tugas Akhir

1.3 Penjelasan Diagram Alir Pengerjaan Tugas Akhir
Berikut ini adalah penjelasan urutan pengerjaan tugas akhir yang

telah dipaparkan pada Gambar 3.3
3.3.1 Studi Literatur

Dalam penyusunan tugas akhir ini,  diperlukan beberapa referensi

untuk  membantu  dalam  mencapai  tujuan  penulisan,  diantaranya

adalah :
 Planning and design of Airport (Horonjeff)
 SNI 03-7046-2004
 SKEP/77/VI/2005
 Suwardjoko Warpani

3.3.2 Survey Pendahuluan
Survey pendahuluan ini dilakukan untuk melihat kondisi  secara

langsung  penumpang  terminal  penumpang  Bandara  Syamsudin

Noor,  mulai  dari  kapasitas,  Security  check-in (1),  Counter

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

keberangkatan,  Kerb  keberangkatan,  Kerb  kedatangan, Hall

keberangkatan, Hall Kedatangan dan baggage claim area kondisi

Forecasting
Jumlah

Penumpang 5
Tahun ke Depan

Kesimpulan dan Saran

Selesai
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eksisting.  Selain  itu,  survey ini  diperlukan  juga  untuk  melihat

secara  langsung  kondisi  kegiatan  operasional  harian  terminal

penumpang bandara Syamsudin Noor.
3.3.3 Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk pengerjaan tugas akhir ini terdiri dari

data primer dan data sekunder.

3.3.3.1 Pengumpulan data primer
Data primer terdiri dari :

1. Pengamatan langsung.
Untuk  mendapatkan  data  primer,  dilakukan  survey  secara

langsung di area penumpang bandara. Data yang perlu disurvey

adalah :
a).  Kondisi  Kegiatan  Operasional   penerbangan  di  terminal

penumpang
1. Wawancara kepihak maskapai penerbangan dan PT Angkasa pura
2. untuk mengetahui situasi dan kondisi kegiatan harian di terminal

syamsudin Noor.

3.3.3.2 Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder didapatkan dari  PT Angkasa Pura 1 dan pihak

maskapai  penerbangan yang beroperasi.  Data yang diperlukan

adalah :
a) Lay-out  terminal  penumpang  bandara  syamsudin  noor

serta luasan masing-masing areanya.
b) Jadwal penerbangan harian dalam kurun waktu 3 tahun

terakhir.
c) Jumlah  penumpang  per  tahun  dalam  kurun  waktu  5

tahun terakhir.

3.4  Analisa Data 

Data primer dan data sekunder yang telah didapatkan akan diolah

berdasarkan  standar  SNI  03-7046-2004.  Langkah-langkahnya

adalah sebagai berikut :
1) Menghitung  peak  hour  penumpang  berdasarkan  analisis

data penumpang.
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2) Menganalisa  kebutuhan  Security  check-in  (1),  Counter

check-in,  Area  Check-in,  Security  Check-in (2)  dengan

SNI 03-7046-2004
3) Menganalisa  kapasitas  ruang  tunggu  keberangkatan

kondisi  eksisting  dengan  jumlah  penumpang  berangkat

pada saat  jam sibuk,  Dengan luas  dan kapasitas  tempat

duduk yang ada saat ini, akan dihitung :
 Kapasitas duduk maksimum.
 Kapasitas berdiri maksimum.

Dan selanjutnya akan dihitung luas standar ruang tunggu

keberangkatan  masing-masing  gate berdasar  SNI

03-7046-2004. Perhitungan juga didasarkan pada rata-rata

waktu menunnggu penumpang terlama dan tercepat, serta

proporsi penumpang yang  menunggu terlama dan tercepat

berdasarkan standar Peraturan Dirjen Perhubungan Udara

SKEP/77/IV/2005.
4) Menganalisa  kapasitas  Kerb  keberangkatan,  Kerb

kedatangan,  Hall keberangkatan,  Hall Kedatangan

baggage claim area,  dinilai dari data jumlah penumpang

datang pada saat peak hour. Data tersebut digunakan untuk

menghitung  luasan  standar  Kerb  keberangkatan,  Kerb

kedatangan,  Hall keberangkatan,  Hall Kedatangan

baggage claim area  berdasarkan SNI 03-7046-2004 dan

SKEP/77/VI/2005. 
5) Perhitungan Forecasting

Forecasting  jumlah  penumpang  dilakukan  menggunakan

metode bunga berganda. Rata-rata prosentase peningkatan

jumlah penumpang 5 tahun kedepan sehingga didapatkan

perkiraan  jumlah  penumpang  per  tahun  dalam  kurun

waktu 5 tahun kedepan yang nantinya akan dibandingkan

dengan  kapasitas  terminal  penumpang  bandar  udara

Syamsudin Noor saat ini.
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3.5 Kesimpulan dan Saran
Setelah dilakukan pengolahan dan analisa data, maka akan ditarik

suatu kesimpulan yang menjawab tujuan dari penulisan tugas akhir ini. Selain itu,

diperlukan juga saran dari para ahli  untuk perbaikan penulisan Tugas akhir  ini

demi kepentingan bersama.


