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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tahapan Studi 

 Tahap ini memberikan gambaran mengenai langkah awal sampai dengan 

akhir penyusunan Tugas Akhir. Pengembangan penjelasannya dapat diperlihatkan 

dalam bentuk bagan alir tugas akhir yang tersusun, berikut diperlihatkan pada 

Gambar 3.2 dan lokasi penelitian di Bandar Udara Rendani Manokwari 

diperlihatkan pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian 
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Bagan Alir Tugas Akhir 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gambar 3.2 Bagan Alir Tugas Akhir 
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3.2 Persiapan 

 Tahap persiapan merupakan awal dari sebuah peelitian yang dimana 

sebelum pengumpulan dan pengolahan data. Dalam tahap persiapan meliputi hal – 

hal penting yang harus segera dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan dan 

efektivitas waktu dan pekerjaan. Tahap persiapan meliputi bagian – bagian kegiatan 

sebagai berikut:  

1. Tahap awal penyusunan menentukan judul dari Tugas Akhir yang akan 

diambil. 

2. Tahap selanjutnya menyusun proposal Tugas Akhir. 

3. Tinjauan pustaka sebagai garis besar materi dari Tugas akhir tersebut. 

4. Menentukan kebutuhan data - data yang akan diperlukan. 

5. Menentukan metode yang akan digunakan dalam perhitungan. 

6. Pengambilan dan pengumpulan data primer maupun sekunder pada instansi 

terkait yaitu UPBU (Unit Penyelenggaraan Bandar Udara) Rendani. 

3.3 Pendahuluan 

 Pada tahap pendahuluan proses awal yang dilakukan adalah observasi atau 

pengambilan data langsung dari UPBU (Unit Penyelenggaraan Bandar Udara) 

Rendani terkait data sekunder dan data primer didapat dari pengambilan data di 

terminal penumpang bandara Rendani. Hal ini bertujuan agar mendapat gambaran 

awal yang sistematis mengenai kondisi eksisting Bandar Udara Rendani 

Manokwari. 

3.4 Pengumpulan Data 

 Tujuan utama dalam pengumpulan data ini adalah untuk memenuhi dan 

menyediakan data sebagai sumber utama dari kebutuhan data, guna mengetahui 

permasalahan studi yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Berdasarkan tujuan 

diatas maka data-data yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembahasan yaitu 

meliputi:   
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3.4.1 Data primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh dari survei langsung dilapangan 

sesuai dengan kondisi eksisting. Berikut beberapa data yang di kumpulkan adalah: 

1. Kondisi eksisting terminal pada Bandar Udara Rendani Manokwari 

Papua Barat. 

2. Waktu pelayanan pada penumpang keberangkatan pada terminal 

penumpang Bandar Udara Rendani. 

3.4.2 Data sekunder 

 Data yang didapat langsung dari pihak instansi yang terkait. Berikut 

beberapa data yang dikumpulkan: 

1. Layout Bandar 

a. Sumber  : Unit Penyelenggaraan Bandar Udara (UPBU) 

Rendani. 

 

2. Data informasi teknis Bandar Udara Rendani 

a. Sumber : Unit Penyelenggaraan Bandar Udara (UPBU) 

Rendani. 

b. Guna : Untuk  mengetahui informasi fasilitas yang ada 

pada 

  terminal penumpang Bandar Udara Rendani. 

 

3. Data jumlah keluar masuknya penumpang 

a. Sumber : Unit Penyelenggaraan Bandar Udara (UPBU) 

Rendani. 

b. Guna : Untuk mengetahui jumlah penumpang tahunan baik 

penumpang yang berangkat maupun penumpang 

yang  akan datang. 

 



48 

3.5 Pengolahan Data 

Pada tahap ini pengolahan data dilakukan setelah data primer atau sekunder 

telah di dapatkan. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai dasar dari pengolahan data 

yaitu data primer dari hasil pengamatan pada terminal Bandar Udara Rendani dan 

data sekunder didapat dari kantor UPBU Rendani dan kemudian data tersebut di 

evaluasi menggunakan metode SNI 03-7046-2004. 

3.6 Evaluasi Terminal Penumpang 

Tahapan evaluasi terminal penumpang keberangkatan dan kedatangan 

berdasarkan SNI 03-7046-2004 adalah sebagai berikut: 

a) Terminal penumpang keberangkatan

 Kerb keberangkatan

 Hall keberangkatan

 Area check-in

 Counter check-in

 Pemeriksaan security (terpusat)

 Pemeriksaan security (gate hold room)

 Gate hold room, dan

 Ruang tunggu keberangkatan

b) Terminal punumpang kedatangan

 Baggage claim area

 Baggage claim devices

 Kerb kedatangan, dan

 Hall kedatangan

Jenis fasilitas di terminal penumpang dipengaruhi loleh luas ruang 

terminal penumpang, dimana suatu tujuan terhadap terminal penumpang yang 

berkaitan dengan volume pennumpang di Bandar udara yang menunjukkan adanya 

perbedaan dalam ukuran. Apabila dari hasil evaluasi yang di peroleh hasil yang baik 
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maka yang di harapkan dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi oleh 

instansi yang berkewajiban mengelola Bandar Udara Rendani. 

3.7 Peralatan survei 

 Peralatan yang digunakan dalam pengambilan data adalah sebagia 

berikut: 

1.  Blangko pengisian. 

                  2.  Stopwatch dari smartphone. 

                  3.  Jam digital. 

 4.  Surat ijin penelitian yang disahkan oleh UPBU Rendani. 

3.8 Metode Survei 

 Pengambilan data dilaksanakan pada hari kamis, 13 Desember 2018 

pukul 06:30 – 12:00 WIT. Data diperoleh dari tiga titik pengamatan sebagai berikut: 

1. Pengamatan pertama (1) dilakukan di terminal keberangkatan pada 

area pemeriksaan tiket penumpang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Pemeriksaan tiket 

(Dokumentasi desember 2018) 

2. Pengamatan kedua (2) dilakukan di terminal keberangkatan pada 

saat penumpang melakukan check-in. 
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Gambar 3.4 Pemeriksaan counter check-in 

(Dokumentasi desember 2018) 

3. Pengamatan ketiga (3) dilakukan di terminal keberangkatan pada 

area pengecekan dan pemeriksaan boording pass penumpang 

berangkat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Pemeriksaan boarding pass 

(Dokumentasi desember 2018) 

3.9 Tingkat Pelayanan 

 Proses antrian dapat dimulai saat penumpang telah berdatangan pada 

terminal penumpang Bandar Udara Rendani. Hasil pengamatan langsung di 

terminal keberangkatan penumpang Bandar Udara Rendani. Data yang diperoleh 

adalah data dari jumlah total penumpang yang berangkat dan waktu total pelayanan 

pada titik yang diamati. Tahap selanjut dilakukan analisa waktu rata - rata 

penumpang yang mendapatkan pelayanan. Data tersebut didapat dari survei di 

lapangan. 
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3.10 Teori Antrian 

 Untuk mengetahui tingkat pelayanan penumpang digunakan data dari 

jumlah penumpang berangkat dan waktu pelayanan penumpang. Pada tahap ini 

digunakan persamaan rumus Model Antrian pada saluran ganda. Berikut parameter 

yang digunakan : 

1. Kemungkinan terdapat nol kendaraan/pnp dalam suatu sistem. 

2. Jumlah rata - rata kendaraan/pnp di dalam sistem. 

3. Panjang antrian rata-rata. 

4. Waktu rata - rata yang digunakan dalam sistem. 

5. Waktu menunggu rata - rata di dalam sistem. 

3.11 Kesimpulan 

 Setelah evaluasi terminal penumpang pada Bandar Udara Rendani 

selesai, maka didapat suatu kesimpulan yang menjawab tujuan dari penulisan Tugas 

Akhir ini. Selain itu, diperlukan adanya masukan dari dosen pembimbing atau para 

ahli di bidang transport untuk kesempurnaan dalam perbaikan Tugas Akhir ini demi 

mencapai hasil yang optimal di kemudian hari. 


