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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Bandar Udara 

 Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2017 yang dimaksud 

dengan bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas 

tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik 

turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda 

transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, 

serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Sedangkan menurut Annex 14 dari 

ICAO (International Civil Aviation Organization), Bandar udara adalah area tertentu di 

daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan 

baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan 

pergerakan pesawat. 

 Setiap bandara memiliki kode IATA (International Air Transport Association) dan 

ICAO (International Civil Aviation Organization) yang berbeda satu sama lain. Kode bisa 

diambil dari berbagai hal seperti nama bandara, daerah tempat bandara terletak, atau 

nama kota yang dilayani. Kode yang diambil dari nama bandara mungkin akan berbeda 

dengan namanya yang sekarang karena sebelumnya bandara tersebut memiliki nama 

yang berbeda. 

 Bandar udara dibagi menjadi dua bagian utama yaitu sisi udara (airside) dan sisi 

darat (landside). Sisi udara suatu bandar udara meliputi runway, taxiway, apron dan 

elemen-elemen penunjang lainya bagi kegiatan pesawat selama pendaratan maupun 

tinggal landas. Sedangkan yang termasuk dalam sisi darat suatu bandar udara meliputi 

gedung terminal, terminal kargo, tempat parkir serta sistem jalan masuk darat ke bandar 

udara. 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 tahun 2002 tentang Sertifikasi 

Operasi Bandar Udara menyebutkan bahwa sisi darat suatu bandar udara adalah wilayah 

bandar udara yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan. 

Dalam penetapan standar persyaratan teknis operasional fasilitas sisi darat, satuan yang 

digunakan untuk mendapatkan nilai standar adalah satuan jumlah penumpang yang 

dilayani. Hal ini karena aspek efisiensi, kecepatan, kenyamanan keselamatan, keamanan 

dan kelancaran penerbangan dapat dipenuhi dengan terjaminnya kecukupan luasan yang 
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dibutuhkan oleh masing-masing fasilitas. Bagian dari fasilitas sisi darat meliputi terminal 

penumpang, terminal kargo, area parkir serta fasilitas penunjang bandar udara. 

 

2.2 Klasifikasi bandar udara 

 Berdasarkan klasifikasi atau status bandara, menurut pelayanannya sesuai dengan 

rute penerbangan dan peranan pemerintah dapat dibedakan atas : bandara internasional 

dan bandara domestik. 

a. Bandar udara domestik  merupakan sebuah bandar udara yang hanya menangani 

penerbangan domestik atau penerbangan di negara yang sama. Bandara 

domestik tidak memiliki fasilitas bea cukai dan imigrasi dan tidak mampu 

menangani penerbangan menuju atau dari bandara luar negeri. 

b. Bandar udara internasional merupakan sebuah bandar udara yang dilengkapi 

dengan fasilitas bea cukai dan imigrasi untuk menangani  penerbangan 

internasional menuju dan dari negara lainnya. Bandara sejenis itu umumnya lebih 

besar, dan sering memiliki landasan lebih panjang dan fasilitas untuk  menampung 

pesawat besar yang sering digunakan untuk perjalanan internasional atau antar 

benua (Oktavia,2010). 

 

2.3 Konfigurasi Sisi DaratBandar Udara 

Kawasan sisi darat merupakan salah satu fasilitas penting dalam perencanaan 

bandar udara. Secara umum, kawasan sisi darat dalam bandara dibedakan menjadi 3 

jenis, yaitu terminal barang, terminal penumpang, dan fasilitas parkir. Selain tiga bagian 

utama itu ada juga fasilitas-fasilitas lain yang harus disediakan antara lain; jalur akses 

utama, fasilitas administrasi dan pengelolaan, fasilitas operasional, fasilitas pergudangan, 

fasilitas penunjang, fasilitas pemeliharaan pesawat, fasilitas pengisian bahan bakar. 

Pada dasarnya, perencanaan fasilitas sisi darat ini hampir sama dengan 

perencanaan sisi udara. Kebutuhan fasilitas bandar udara di bangun berdasarkan 

prakiraan (forecast) untuk mencari hubungan antara permintaan (demand)dengan 

kapasitas fasilitas yang ada sehingga kebutuhan fasilitas bandar udara dapat di tentukan.  
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2.4. Peramalan penumpang (Forecasting) 

 Peramalan  merupakan   bagian  awal  dari  suatu  proses  pengambilan keputusan. 

Sebelum melakukan peramalaan harus diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya 

persoalan di dalam pengambilan keputusan tersebut. 

 Peramalan  (gitosudarmo,  1998)  adalah  suatu  usaha  yang  dilakukan 

perusahaan  untuk  dapat  meramalkan,  memprediksi  keadaan  masa  datangnya 

dengan  menggunakan  data  historis  (data  masa  lalu)  yang  telah  dimiliki  untuk 

diproyeksikan  kedalam  sebuah  model  dan  menggunakan  model  ini  untuk 

memperkirakan keadaan di masa mendatang. 

2.4.1 Aturan peramalan 

 Semua  penentuan  di  dalam  melakukan  peramaran  yang  baik  dari menajer  

yang  dapat  menafsirkan  pendugaan  serta  membuat  keputusan  yang 

tepat.(Makridakis  dan  wheelwright,  1995).  Peramalan  yang  baik  tersebut mempunyai  

beberapa  kriteria  yang  penting  antara  lain  akurasi,  biaya,  dan kemudahan.  

Penjelasan  dari  kriteria-kriteria  tersebut  adalah  sebagi  berikut (Hakim Nasution, 1999): 

a.  Akurasi  

 Akurasi  dari  suatu  hasil  peramalan  diukur  dengan  kebiasaan  dan 

kekonsistensian  peramalan  tersebut.  Hasil  peramalan  di  katakan  biasa apabila 

peramalan  tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah di bandingkan dengan kenyataan 

yang sebenarnya terjadi. 

2.4.2 Metode Proyeksi Jumlah Penduduk 

Poyeksi jumlah penduduk merupakan prakiraan jumlah penduduk di masa 

mendatang. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk sangat penting, untuk memprediksi 

kebutuhan jumlah volume penumpang di masa mendatang. 

Berikut ini beberapa metode statistik yang dapat dilakukan untuk mempediksi laju 

pertumbuhan penduduk. 

1. Metode Aritmatik 

Metode aritmatik atau metode rata-rata biasanya digunakan apabila laju 

pertumbuhan penduduk relatif konstan setiap tahunnya. Kondisi ini dapat terjadi 

di kota-kota yang luas wilayanya kecil, tingkat pertumbuhan ekonominya 

rendahdan perkembangan kota tidak terlalu pesat. 

Dapat di hitung dengan rumus : 
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�� = 	�� + �. 	 

	 = 	 (��	��)� ..................................................................................................(II.1) 

Dimana : 

 Pn = jumlah penduduk tahun ke-n 

 Po = jumlah penduduk tahun dasar  

 r    = kenaikan rata-rata jumlah penduduk 

 n  = jumlah data diketahui 

 

2. Metode geometrik 

Metode geometrik digunakan apabila jumlah penduduk menunjukkan 

peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun. Secara matematis metode ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

�� = �� × (1 + 	)�. 

	 = (����)
�
� − 1..............................................................................................(II.2) 

Dimana : 

 Pn = jumlah penduduk pada tahun yang diproyeksi 

 Po = jumlah penduduk awal 

 r    = rata-rata angka pertumbuhan penduduk tiap tahun 

 n   = jangka tahun 

 N  = jumlah data yang diketahui 

 

3. Metode Regresi Linier 

Dapat dirumuskan dalam suatu persamaan matematika : 

..................................................................................(II.3) 
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2.4.3 Pemilihan Metode Proyeksi Penduduk 

 Dari ketiga metode yang digunakan untuk memproyksikan jumlah penduduk, harus 

di pilih satu metode yang paling mewakili pola pertumbuhan penduduk di wilayah 

perencanaan. 

 Perhitungan korelasi dan standar deviasi dapat dilakukan dengan menganalisa dan 

membandingkan data penduduk yang tersedia dengan data penduduk dari perhitungan 

metode proyeksi yang digunakan. Peramalan korelasi dapat dihitung dngan cara :       

	� = (����)�	(���)�
(����)� ..............................................................................................(II.4) 

Dimana : 

  r2  = faktor korelasi 

  Pn = jumlah penduduk tahun ke-n 

  Pr = rata-rata jumlah penduduk dari data yang diketahui 

  P  = Estimasi jumlah penduduk bedasarkan metode regresi yang dibuat 

Kriteria korelasi : 

1.   r < 0 data memiliki korelasi yang kuat tetapi bernilai negatif dan memiliki hubungan 

berbanding terbalik satu sama lain. 

2.   r = 0 kedua data tidak berkorelasi 

3. r > 0 kedua data memiliki korelasi yang kuat dan memiliki hubungan positif yang 

berbanding lurus satu sama lain. 

Persamaan deviasi sebagi berikut : 

��� = 	 ��	(	���)
�	(�(���)�/�

� �
 /�

................................................................................(II.5) 

Dimana : 

  STD = Standr deviasi dari data yang diketahui 

  n      = jumlah data yang diketahui 

Metode proyeksi penduduk yang dipilih berdasarkan metode yang memiliki tahun 

korelasi yang paling besar ( paling mendekati ) dan nilai standar deviasi yang paling kecil. 
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2.4.4 Metode Proyeksi Lalu Lintas 

Proyeksi lalu lintas udara dilakukan untuk memprediksi volume penumpang dan 

barang (kargo)  yang  akan  dilayani  oleh  bandara  pada  tahun  yang  direncanakan.  

Proyeksi  lalu lintas udara bergantung terhadap beberapa variabel, seperti keadaan 

perekonomian suatu daerah, jumlah penduduk, volume kargo, jumlah wisatawan, dan 

keadaan sosial lainnya dari suatu masyarakat. 

Proyeksi lalu lintas udara dapat digunakan untuk rencana pengembangan sebuah 

lapangan udara, antara lain dalam hal: 

-   Menentukan kebutuhan kapasitas airfield,  passenger terminal,  general aviation 

area, dan ground access system. 

-   Menentukan ukuran bandara dan tipe pengembangan fasilitas eksisting atau 

fasilitas baru. 

-   Mengevaluasi  potensi  efek  lingkungan,  seperti  kebisingan  dan  polusi  udara,  

pada lokasi di sekitar lokasi operasi bandara. 

-   Mengevaluasi kelayakan finansial dari usulan alternatif pengembangan bandara. 

 Metode  pengembangan  proyeksi  lalu-lintas  yang  dilakukan  berupa  analisis  

data  dan diikuti dengan pengambilan keputusan. Umumnya, data aktivitas  penerbangan 

terdahulu dianalisis  untuk  mengidentifikasi  tren  masa  lalu  untuk  meramalkan  

(forecast)  tren aktivitas di masa depan. Selama proses analisis, kecenderungan 

pergerakan di masa lalu diteruskan ke masa depan dengan berbagai teknik dan asumsi 

sehingga keadaan di masa depan dapat diramalkan. data  perencanaan  diperoleh  

dengan  mengambil  data  historis  yang telah  ada  untuk  selanjutnya  dianalisis untuk  

mengetahui tren  yang  terjadi  di  masa lalu.  

Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

-  Jumlah penumpang (datang) 

-  Volume kargo (muat) 

-  Jumlah penduduk 

-  Jumlah wisatawan 

-   PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 

 Data yang digunakan diperoleh dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) selama 

beberapa tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Analisis data dilakukan 

dengan membuat sejumlah korelasi antara data penumpang dan kargo dengan jumlah 



II-7 
 

penduduk, jumlah wisatawan, dan PDRB. Hubungan korelasi ini kemudian dinyatakan  

dalam suatu persamaan regresi. 

Ada tiga macam jenis regresi yang sering digunakan, yaitu: 

1. Regresi linier, dimana sepasang variabel X,Y digambarkan pada grafik 2 

dimensi, nilai dari satu variabel dapat  bergantung  pada  variabel  yang  lain.  

Secara  umum  Y akan bergantung pada X. 

....................................................................................(II.6) 

2. Regresi non-linier, dimana regresi  didasarkan  pada  fungsi  yang  diasumsikan  

nonlinier  dengan  koefisien-koefisien  tak  tertentu  yang  akan  dihitung  dari  

data pengamatan. Tipe yang paling sederhana adalah: 

...........................................................................(II.7) 

3.   Regresi multilinier, dimana nilai dari suatu variabel rekayasa tergantung dari 

beberapa faktor. Maka analisis regresi menentukan taksiran untuk β1, β2, …, 

βm berdasarkan himpunan data pengamatan dapat dituliskan sebagai: 

................................(II.8) 

 Di dalam analisis data untuk mendapatkan proyeksi penumpang dan kargo pada 

penelitian ini, regresi yang digunakan adalah regresi multilinier dengan variabel sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1  Tabel Regresi Multilinier 

 Faktor jumlah penduduk, jumlah wisatawan, PDRB, dan hotel diproyeksikan secara 

linier. Dalam perencanaan ini diambil tingkat pertumbuhan moderat. Selain itu, dilakukan 

pula perhitungan prediksi lalu-lintas pada jam puncak selama masa layan bandara untuk 

desain terminal penumpang. Prediksi lalu lintas pergerakan pada jam puncak ini hanya 

memperhitungkan jumlah penumpang yang terjadi menurut rute yang dilayani pada 

masing-masing tahap perencanaan. 

 

Penumpang Kargo Penduduk Wisatawan PDRB Hotel 

Y1 Y2 X1 X2 X3 X4 
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2.4.5 Proyeksi Jumlah Pegerakan Penumpang dan Kargo 

 Data yang diambil jumlah penumpang dan  kargo, berikut jumlah penduduk, jumlah 

wisatawan,  hotel dan PDRB kabupatan Flores Timur. Proyeksi jumlah penumpang dan 

volume kargo dilakukan berdasarkan data di atas dengan menggunakan analisis salah 

satu regresi. Selanjutnya, dilakukan proyeksi jumlah penduduk, wisatawan, dan PDRB 

sampai tahun 2028 dengan terlebih dahulu dilakukan perhitungan angka pertumbuhan 

setiap tahunnya, dengan menggunakan rumus: 

!� = 	 ����"���
 ................................................................................................................(II.9) 

Di mana P merupakan jumlah penduduk atau wisatawan atau PDRB. 

Proyeksi tahun 2018 – 2028 dihitung dengan rumus : 

�# =	�� 	× 	(1 + !)�.....................................................................................................(II.10) 

Dalam perhitungan ini, digunakan n=1 tahun, misalnya untuk mencari jumlah penduduk 

pada tahun 2012 : 

......................................................................(II.11) 

Demikian berikutnya sampai tahun 2028 dan dilakukan perhitungan yang sama 

untuk wisatawan dan PDRB. 

2.4.5.1 Proyeksi Jumlah Penumpang 

 Proyeksi penumpang dihitung dari tahun 2018 – 2028, yaitu dari masa perencanaan 

dan konstruksi bandara sampai masa  layannya. Proyeksi  jumlah  penumpang  dilakukan 

dengan mencari modelpersamaan sesuai dengan korelasi antara jumlah penumpang 

sebagai variabel terikat dengan jumlah penduduk, jumlah wisatawan PDRB, dan hotel 

sebagai peubah. 

 Korelasi di atas diperoleh dengan  menggunakan data dari tahun 2011  –  2016. 

Korelasi dilakukan menggunakan data analysis-correlation pada program  Microsoft Office 

Excel. Dari tabel di atas, dapat dilihat nilai R2 yang mencerminkan korelasi antar variabel. 

Korelasi terbaik adalah korelasi dengan nilai R2 tebesar. Persamaan regresi dapat 

diperoleh dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.0, sehingga diperoleh hasil analisa 

koefisien penumpang. Dari hasil regresi koefisien penumpang tersebut selanjutnya 

diperoleh persamaan jumlah penumpang yaitu volume penumpang = Hasil SPSS 16.0 * 

(penduduk) – hasil SPSS*(wisatawan) + hasil SPSS*(PDRB) + hasil SPSS*(hotel) - 
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intercept. Persamaan tersebut  digunakan  untuk  memproyeksikan  jumlah  penumpang  

dari  tahun 2018 – 2028. 

2.4.5.2 Proyeksi Jumlah Cargo 

 Data yang telah diperoleh sebelumnya untuk penduduk, wisatawan, PDRB, hotel, 

dan volume kargo. Tahap – tahap dalam proyeksi data kargo sama sepeti pada proses 

proyeksi jumlah penumpang. Pertama-tama, dicari terlebih dahulu korelasi antara 

penduduk, wisatawan, PDRB, hotel, dan kargo menggunakan data analysis–correlation. . 

Persamaan regresi dapat diperoleh dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.0, sehingga 

diperoleh hasil analisa koefisien kargo. Dari hasil regresi koefisien kargo tersebut 

selanjutnya diperoleh persamaan jumlah kargo yaitu volume kargo = Hasil SPSS 16.0 * 

(penduduk) – hasil SPSS*(wisatawan) + hasil SPSS*(PDRB) + hasil SPSS*(hotel) - 

intercept. Dengan  demikian,  dapat  diperoleh  proyeksi  volume  kargo  untuk  10  tahun  

ke  depan. 

2.4.5.3 Modulasi Pergerakan Pesawat 

 Hasil proyeksi penumpang dan kargo selanjutnya digunakan untuk meramalkan 

pergerakan pesawat dalam lalu lintas harian maupun lalu lintas pada jam puncak. Lalu 

lintas harian diperoleh dari data jumlah penumpang ataupun kargo tahunan dibagi 365 

hari. Jumlah pesawat yang beroperasi diperoleh dari iterasi. Kapasitas pesawat dikalikan 

dengan load faktor. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Volume penumpang mingguan=	 $�%&'(	)(�&')*�+	#*,&�*�	-.(�*�/�	'�0(�*#
1� .........(II.12) 

��23456	76	383�5693:32;343<	1	ℎ3	! = 	 $�%&'()(�&')*�+,*�/*�
%�*0>*.#��×.*)*-/#*-)(�&')*�+.................(II.13) 

 Total pergerakan pesawat dalam 1 hari diperoleh dengan menggunakan iterasi 

antara jumlah dari load factor *kapasitas setiap pesawat*jumlah setiap jenis pesawat. 

Iterasi dilakukan sampai total pergerakan ≥ volume penumpang harian. 

.....................................................(II.14) 

.......................................................(II.15) 

Berikutnya dilakukan pula perhitungan untuk kargo dengan cara yang sama dengan pada 

perhitungan menggunakan data penumpang. 
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2.4.6 Penentuan Presentase Waktu Puncak 

 Penentuan waktu puncak ini bertujuan untu mencari tahu komposisi volume, baik 

jumlah penumpang maupun jumlah take off dan landing, dari angka tahunan menjadi 

waktu puncak. Penentuan jumlah waktu puncak bertujuan untuk menentukan jumlah 

maksimal dari landasan serta faslitas lainnya di bandar udara. Bandara yang kecil 

umumnya lebih bergantung kepada asumsi perencanaan yang lebih sederhana. Teori 

pada umumnya pada umumnya menguraikan data tahunan menjadi, bulan puncak, hari 

puncak, dan jam puncak menggunakan perencanaan yang standar dan dapat diterima. 

1. Bulan puncak. 

 Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa penentuan waktu puncak dengan data 

tahunan, terlebih dahuli perlu diketahui bulan puncaknya. Hal ini dikarenakan, untuk 

mengerucutkan fokus penelitian dari data awal yang hasilnya digunakan untuk 

menggambarkan kondisi paling dekat pada suatu waktu. Dikarenakan data yang diperoleh 

berupa data jumlah penumpang, untuk mengetahui bulan puncak, dibutuhkan data 

penumpang domestik. Penentuan preentase bulan puncak didapatkan dengan cara 

mencari jumlah paling tinggi pada bulan tertentu dan nilai rata-rata pada tahun tersebut 

setelah itu dihitung presentase dengan rumus sebagai berikut. 

....................................................................(II.16) 

Nilai 100% dibagi 12 bertujuan untuk mencari presentase tiap bulan jika diasumsikan nilai 

tiap bulannya sama. 

2. Penentuan hari puncak 

 Setelah didapatkan bulan puncak, langka selanjutnya adalah menetukan hari 

puncak pada bulan tersebut. Hal ini dikarenakan, untuk memperkecil fokus penelitian dari 

data awal yang hsil akhirnya digunakan untuk menggambarkan kondisi paling padat pada 

suatu waktu. Perhitungan hari puncak hanya difokuskan pada bulan puncak. Dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagaai brikut. 

............................................(II.17) 

Penentuan hari puncak didapatkan dengan cara mencari jumlah penumpang paling tinggi 

pada bulan yang telah ditetapkan sebagai bulan puncak. 
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3. Penentuan waktu puncak 

 Setelah menentukan hri puncak, langkah selanjutnya menentukan jam puncak. Hal 

ini dikarenakan untuk mengerucutkan fokus penelitian dari data awal digunakan untuk 

menggambarkan kondisi paling padat pada suatu waktu. Penentuan jam puncak hanya 

difokuskan pada bulan puncak. Adapun perhitungan jam puncak didapatkan dengan 

rumus sebagai berikut. 

.......................................................(II.18) 

Nilai 100% yang dibagi 24 bertujuan untuk mencari tahu presentase setiap jam 

diasumsikan nilai tiap jamnya sama dan bandar bekerja 24 jam.  

 

2.4.7. Penentuan Jenis Pesawat Yang Digunakan 

 Berdasarkan peramlan jumlah pergerakan total pesawat dan penumpang pada 

tahun rencana dapat diketahui jumlah pergerkan pesawat dan penumpang pada tahun 

rencana. Pergerakan yang didapat adalah berupa volume tahunan. Dari data pergerakan 

tahunnan akan disesuaikan pada ja puncak. Berikut data untuk mendapatkan volume 

rencana keberangkatan pesawat saat jam puncak (peak hour). 

a. Volume rata-rata  pergerakan bulanan. 

b. Volume harian rata-rata (avarage day). 

c. Volume hariam maksimum. 

d. Volume pada jam puncak. 

Dari data diatas akan didapatkan jumlah pergerakan pesawat sebanyak x pesawat. 

Untuk memperkirakan jenis pesawat rencana yang akan di gunakan : 

Jumlah keberangkatan penumpang pada saat jam puncak tahun rencana. 

Jumlah keberangkatan pesawat pada tahun rencana..................................................(II.19) 

 Maka akan didapat jumlah penumpang pada volume puncak sebesar x penumpang, 

sehingga direncanakan tipe pesawat yang sesuai dengan kapasitas penumpang. 

 



II-12 
 

2.5 Terminal Penumpang 

Terminal penumpang merupakan fasilitas yang sangat vital di bandar udara, 

terutama dalam pemrosesan penumpang yang berangkat dan yang datang. Definisi 

terminal penumpang menurut SNI 03-7046-2004 tentang Terminal Penumpang Bandar 

Udara adalah semua bentuk bangunan yang menjadi penghubung sistem transportasi 

darat dan sistem transportasi udara yang menampung kegiatan-kegiatan transisi antara 

akses dari darat ke pesawat udara atau sebaliknya; pemprosesan penumpang datang, 

berangkat maupun transit dan transfer serta pemindahan penumpang dan bagasi dari dan 

ke pesawat udara. Terminal penumpang harus mampu menampung kegiatan operasional, 

administrasi dan komersial serta harus memenuhi persyaratan keamanan dan 

keselamatan operasi penerbangan, disamping persyaratan lain yang berkaitan dengan 

masalah bangunan. Kepadatan penumpang di terminal pada jam-jam puncak tentunya 

dapat menimbulkan ketidaknyamanan pelayanan terhadap penumpang itu sendiri. 

Dalam menerapkan persyaratan keselamatan operasi penerbangan, bangunan 

terminal dibagi dalam tiga kelompok ruangan, yaitu: 

a. Ruangan umum, berfungsi untuk menampung kegiatan umum, baik penumpang, 

pengunjung maupun karyawan (petugas) bandara. Untuk memasuki ruangan ini tidak 

perlu melalui pemeriksaan keselamatan operasi penerbangan. 

b. Ruangan semi steril, digunakan untuk pelayanan penumpang seperti proses 

pendaftaran penumpang dan bagasi atau checkin ; proses pengambilan bagasi bagi 

penumpang datang dan proses penumpang transit atau transfer. Penumpang yang akan 

memasuki ruangan ini harus melalui pemeriksaan petugas keselamatan operasi 

penerbangan. Di dalam ruangan ini masih diperbolehkan adanya ruang konsesi. 

c. Ruangan steril, disediakan bagi penumpang yang akan naik ke pesawat udara. 

Untuk memasuki ruangan ini penumpang harus melalui pemeriksaan yang cermat dari 

petugas keselamatan operasi penerbangan. Di dalam ruangan ini tidak diperbolehkan ada 

ruang konsesi. 

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 

SKEP.347/XII/1999 tentang Standar Rancang Bangun dan/atau Rekayasa Fasilitas dan 

Peralatan Bandar Udara, kebutuhan luas terminal penumpang didasarkan pada jumlah 

penumpang, rencana dan standar luasan ruangan yang ditetapkan. Standar luas ruangan 

biasanya dihitung dengan satuan luas tiap penumpang. Besaran dalam standar luas 

bangunan terminal penumpang ini merupakan besaran minimal yang memenuhi 



II-13 
 

persyaratan operasional keselamatan penerbangan. Untuk memenuhi kebutuhan akan 

pelayanan dan kenyamanan penumpang, seperti ruang-ruang komersial besaran dalam 

standar ini dapat diperbesar. 

Faktor yang mempengaruhi besaran bangunan terminal penumpang ini antara lain 

adalah jumlah penumpang per tahun, dan jumlah penumpang waktu sibuk yang akan 

menentukan besaran ruang pada bangunan terminal penumpang. Menurut Peraturan 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP.77/VI/2005 tentang Persyaratan 

Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, fasilitas bangunan terminal 

penumpang adalah bangunan yang disediakan untuk melayani seluruh kegiatan yang 

dilakukan oleh penumpang dari mulai keberangkatan hingga kedatangan. Aspek yang 

diperhatikan dalam penilaian kinerja operasional adalah jumlah dan kondisi fasilitas 

tersebut. Di dalam terminal penumpang terbagi 3 (tiga) bagian yang meliputi 

keberangkatan, kedatangan serta peralatan penunjang bandar udara. 

a. Fasilitas keberangkatan 

• Check-in counter adalah fasilitas pengurusan tiket pesawat terkait 

dengan keberangkatan. Jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah penumpang 

waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut. 

• Check-in area adalah area yang dibutuhkan untuk menampung check-in 

counter. Luasannya dipengaruhi oleh jumlah penupang waktu sibuk 

yang dilayani oleh bandar udara tersebut. 

• Rambu/marka terminal bandar udara adalah pesan dan papan informasi 

yang digunakan sebagai penunjuk arah dan pengaturan sirkulasi 

penumpang di dalam terminal. Pembuatannya mengikuti tata aturan 

baku yang merupakan standar internasional. 

• Fasilitas Custom Imigration Quarantina / CIQ (untuk bandar udara 

Internasional), ruang tunggu, tempat duduk, dan fasilitas umum lainnya 

(toilet, telepon, dsb) adalah fasilitas yang harus tersedia pada terminal 

keberangkatan. Jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah penupang waktu 

sibuk yangdilayani oleh bandar udara tersebut. 

• Selain itu pada terminal keberangkatan juga terdapat fasilitas hall 

keberangkatan, dimana hall ini menampung semua kegiatan yang 

berhubungan dengan keberangkatan calon penumpang dan dilengkapi 

dengan kerb keberangkatan, ruang tunggu penumpang, tempat duduk 

dan fasilitas umum toilet. 
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b. Fasilitas kedatangan 

• Ruang kedatangan adalah ruangan yang digunakan untuk menampung 

penumpang yang turun dari pesawat setelah melakukan perjalanan. 

Luasannya dipengaruhi oleh jumlah penumpang waktu sibuk yang 

dilayani oleh bandar udara tersebut. Fasilitas ini dilengkapi dengan kerb 

kedatangan dan baggage claim area. 

• Baggage conveyor belt adalah fasilitas yag digunakan untuk melayani 

pengambilan bagasi penumpang. Panjang dan jenisnya dipengaruhi oleh 

jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut 

dan banyaknya bagasi penumpang yang diperkirakan harus dilayani. 

• Rambu/marka terminal bandar udara, fasilitas Custom Imigration 

Quarantine / CIQ (untuk bandar udara Internasional) dan fasilitas umum 

lainnya (toilet, telepon, dsb) adalah kelengkapan terminal kedatangan 

yang harus disediakan yang jumlah dan luasnya dipengaruhi oleh jumlah 

penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut. 

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP.77/VI/2005 

tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, dinyatakan 

bahwa ruang tunggu keberangkatan adalah fasilitas yang tersedia pada terminal 

keberangkatan. Luasnya dipengaruhi oleh penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh 

bandar udara tersebut. Ruang tunggu keberangkatan harus cukup untuk menampung 

penumpang waktu sibuk selama menunggu, waktu check-in, dan selama penumpang 

menunggu saat boarding setelah checkin.  Persyaratan teknis operasional fasilitas sisi 

darat sangat ditentukan oleh jumlah penumpang yang dilayani oleh bandar udara 

tersebut, baik pada jam-jam sibuk maupun sepanjang tahun pengoperasiaanya. 

Untuk fasilitas sisi darat yang berupa peralatan, jenis pesawat, muatan bagasi dan 

kargo juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan nilai standar teknis 

operasional fasilitas tersebut. Nilai yang disajikan dihasilkan dari hasil perhitungan data-

data tesebut diatas dengan menggunakan rumusan baku yang telah ditetapkan dalam 

peraturan.  Pada ruang tunggu dapat disediakan fasilitas komersial bagi penumpang 

untuk berbelanja selama waktu menunggu. Penyediaan fasilitaskomersial dapat 

disediakan, bila luas ruang yang disediakan untuk fasilitas tersebut tidak mengganggu 

kelancaran kegiatan pergerakan penumpang di ruang tunggu keberangkatan. Hal ini 

mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 

SKEP.47/III/2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Kegiatan Penunjang Bandar 

Udara. Pada BAB IV pasal 21 disebutkan kewajiban dan tanggung jawab pelaku 
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penunjang kegiatan usaha adalah diharuskan bagi pelaku kegiatan usaha menghindari 

terjadinya gangguan keamanan dan hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan 

operasional penerbangan. Fasilitas-fasilitas tersebut di atas merupakan fasilitas standar 

yang dalam penyediaan dan pengoperasiannya disesuaikan dengan klasifikasi 

kemampuan bandar udara bersangkutan.  

2.5.1 Komponen Terminal Penumpang 

Menurut Horonjeff (1993) sistem terminal penumpang di bandar udara terdiri dari 

tiga komponen utama, yaitu akses masuk (access interface), pemrosesan (processing), 

dan pertemuan dengan pesawat (flight interface). 

• Akses Masuk (access interface)merupakan tempat perpindahan mode 

penumpang dari akses perjalanan ke komponen pemrosesan penumpang. 

Kegiatan dalam komponen ini meliputi sirkulasi, parkir, dan aktivitas bongkar 

muat. 

• Pemrosesan (procesing)merupakan proses penumpang untuk memulai, 

mengakhiri, atau melanjutkan perjalanan udara. Sistem pemrosesan 

merupakan  penghubung antara sistem jalan masuk darat dengan sistem 

transportasi udara. Fasilitas-fasilitas yang mencakup sistem pemrosesan 

meliputi daerah lobi terminal,ruang penjualan dan pelayanan tiket, 

keamanan, ruang tunggu keberangkatan, fasilitas pengambilan bagasi, dan 

layanan inspeksi (CIQ). 

• Pertemuan dengan pesawat (flight interface)merupakan tempat perpindahan 

penumpang dari komponen pemrosesan ke pesawat melalui suatu pintu 

penghubung (gate). Jumlah gate yang dibutuhkan bergantung pada jumlah 

pesawat yang akan dilayani berdasarkan waktu yang dibutuhkan pesawat 

dalam menggunakan suatu gate. Waktu yang dibutuhkan pesawat dalam 

menggunakan gate disebut waktu pemakaian pintu penghubung (gate 

occupancy time), dimana waktu tersebut bergantung pada ukuran pesawat 

dan tipe operasinya (Horonjeff, 1993). 

2.5.2  Perencanaan Terminal Penumpang 

Menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (2005) tentang 

Standar Rancang Bangunan dan/atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara 

dinyatakan bahwa bangunan terminal penumpang adalah penguhubung utama antara 

sistem transportasi udara yang bertujuan untuk menampung kegiatan-kegiatan transisi 
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antara akses dari darat ke pesawat atau sebaliknya, pemrosesan penumpang datang, 

berangkat, transit, transfer serta pemindahan penumpang dan bagasi dari dan ke pesawat 

udara. Kebutuhan terminal penumpang terdiri dari beberapa hal, yaitu kebutuhan luas 

terminal penumpang dan tingkat pelayanan terminal penumpang..Dalam perencanaan 

terminal penumpang meliputi perhitungan kebutuhan dasar ruang terminal, penyesuaian 

kebutuhan ruang berdasarkan sistem pemisahan terminal, perhitungan kedalaman 

bangunan terminal, dan penentuan lebar curb side.  

a. Kebutuhan Dasar Ruang Terminal 

Kebutuhan dasar ruang terminal merupakan luas lantai keseluruhan yang 

digunakan untuk menampung kegiatan yang dilakukan di bangunan terminal. Luas lantai 

ini diperoleh dari hasil perkalian jumlah penumpang pada saat jam puncak dengan 

standar yang berlaku. 

Tabel 2.2 Standar Luas Terminal Penumpang Domestik 

No  
Jumlah penumpang / 

tahun 

Standar Luas 

Catatan 

Standar Luas Terminal 

<� / jumlah 

penumpang waktu 

sibuk 

Total/

<� 

1 0 - ≤ 25,000 - 120 

2 25,001 - ≤ 50,000 - 240 

3 50,001 - ≤ 100,000 - 600 

4 100,001 - ≤ 150,000 10 

5 150,001 - ≤ 500,000 12 

6 500,001 - ≤ 1,000.000 14 

7 >1,000.0001 Dihitung lebih detail 

Sumber : Standarnisasi Persyaratan Teknik Fasilitas Udara, Final Repot Vol III,(1992) 

Jumlah penumpang pada tahun recana melebihi 1.000,0001, oleh karena itu 

dibutuhkan perhitungan yang lebih detail. Kebutuhan dasar ruang terminal diperoleh 

dengan mengalikan jumlah penumpang waktu puncak dengan standar seperti yang 

ditunjukkan pada tabel berikut : 
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Tabel 2.3 Kebutuhan Ruang Bangunan Terminal Per Penumpang Pada Waktu Puncak (B) 

Jumlah penumpang jam puncak Luas kebutuhan ruang per penumpang 

50 penumpang  18 m2 / penumpang 

100 penumpang 17,5 m2 / penumpang 

500 penumpang 16 m2 / penumpang 

1500 penumpang 15 m2 / penumpang 

B (m2/penumpang) = 21.6 – 0.9 ln x 

x = jumlah penumpang pada jam puncak 

 

Sumber : Standarnisasi Persyaratan Teknik Fasilitas Udara, Final Repot Vol III,(1992) 

 

 

Gambar 2.1 Kebutuhan Ruang Per Penumpang 

Sumber: Standarisasi Persyaratan Teknik Fasilitas Udara, Final Repot Vol III,(1992). 

Dari data di atas, diperoleh Luas kebutuhan ruang penumpang (B) :  

B = 21.6 - 0.9lnx .......................................................................................................(II.20) 

Dengan : 

                    x = jumlah penumpang pada jam puncak. 

Kebutuhan dasar ruang terminal :  

Kebutuhan ruang = B x Jumlah penumpang jam puncak........................................(II.21) 
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b. Penyesuaian kebutuhan ruang berdasarkan sistem pemisahan terminal 

Untuk menjamin kelancaran pergerakan penumpang, perlu dilakukan 

pemisahan tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang serta pergerakan bagasi. 

Pemisahan dapat dilakukan dalam 1 lantai maupun dengan membuat terminal berlantai 

1,5 atau 2 di mana tiap lantai mempunyai fungsi berbeda.Sistem terminal 1 lantai 

biasanya digunakan untuk bandar udara berukuran kecil. Dalam sistem ini, tempat check 

in, gate lounges, dan tempat pelayanan bagasi berada pada lantai yang sama. Meskipun 

berada dalam 1 lantai, tempat keberangkatan, kedatangan penumpang, serta pergerakan 

bagasi berada pada daerah yang terpisah.  

Pada sistem terminal 1,5 lantai, lantai pertama digunakan untuk check in 

penumpang dan pelayanan bagasi. Gate lounges dan fasilitas konsesi berada pada lantai 

kedua.  

Pada sistem terminal 2 lantai, lantai pertama digunakan untuk seluruh 

pelayanan kedatangan (arrival) dan lantai ke dua digunakan untuk seluruh pelayanan 

keberangkatan (departure). Sistem ini cocok untuk bandar udara yang besar / sibuk.  

Luas bangunan untuk setiap sistem dapat diketahui dengan membagi luas 

kebutuhan ruang (luas lantai total) dengan faktor luas lantai bangunan yang dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.4 Terminal Building Floor Factor 

No Sistem Pemisah Terminal Faktor Korelasi 

1 Sistem Pemrosesan 1 lantai 1.1 

2 

Sistem Pemrosesan 1.5 

lantai 1.8 

3 Sistem Pemrosesan 2 lantai - 

Sumber : Standarnisasi Persyaratan Teknik Fasilitas Udara, Final Repot Vol III,(1992) 

c. Kedalaman bangunan terminal 

Kedalaman  bangunan terminal adalah jarak dari pintu masuk bangunan 

terminal sampai dinding bagian dalam bangunan. Kedalaman bangunan terminal 

penumpang pada umumnya ditentukan berdasarkan evaluasi terhadap lay out check in 

counter, tipe baggage claim conveyor belt yang digunakan, kepadatan penumpang di 

dalam bangunan terminal, dan sebagainya. Standar kedalaman bangunan terminal dapat 

dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 2.5 Standar Kedalaman Bangunan Terminal Penumpang 

Jumlah penumpang pada waktu puncak Kedalaman bangunan ( m2 ) 

50  20 

150  40 

500 50 

1000 60 

Sumber : Standarnisasi Persyaratan Teknik Fasilitas Udara, Final Repot Vol III,(1992) 

Apabila ketentuan dari tabel tersebut diplot dalam grafik, akan terlihat bahwa 

hubungan antara jumlah penumpang dan kedalaman bangunan dapat didekati dengan 

hubungan logaritmik. 

 

Gambar 2.2 Grafik kedalaman bangunan terhadap jumlah penumpang jam puncak 

Sumber: Standarisasi Persyaratan Teknik Fasilitas Udara, Final Repot Vol III,(1992) 

Dari grafik di atas diperoleh persamaan logaritmik dari hubungan antara jumlah 

penumpang dan kedalaman bangunan. Persamaannya adalah :  

Kedalaman Bangunan = 11.753 ln(x) – 21.084............................................(II.22) 

Dengan : x = jumlah penumpang jam puncak 

d. Curb Side 

Curb side adalah area tempat naik turun penumpang dari dan ke kendaraan 

pengantar/penjemput, ruang untuk berjalan dan menunggu kedatangan kendaraan. Hal ini 

menyebabkan perlunya ruang lebar yang memadai dan memungkinkan penumpang 
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membawa bagasinya dengan nyaman, dan panjang ruangnya cukup untuk 

memungkinkan kendaraan (arus lalu-lintas) mendekat secara lancar.   

Tabel 2.6 Standar Curb Side 

Jumlah penumpang pada waktu 

puncak 
Lebar Curb Side 

50 > 100 5 meter 

> 100  10 meter 

Sumber : Standarnisasi Persyaratan Teknik Fasilitas Udara, Final Repot Vol III,(1992) 

2.6 Terminal Kargo 

Selain melayani angkutan penumpang, transportasi udara juga melayani angkutan 

barang atau kargo. Untuk itu diperlukan juga fasilitas kompleks Terminal Kargo pada 

perencanaan suatu Lapangan Terbang.Kompleks terminal kargo meliputi beberapa 

fasilitas fisik berikut : 

a. Apron untuk bongkar muat kargo dari dan ke pesawat udara 

b.Bangunan terminal kargo yang berisikan fasilitas sebagai berikut: 

• Terminal penanganan kargo 

• Perkantoran perusahaan pengangkutan kargo 

• Tempat parkir kendaraan angkutan kargo dan kendaraan pegawai. 

c. Fasilitas pergerakan: 

• Pelataran parkir angkutan darat kargo 

• Jalan penghubung 

Dalam perencanaan kompleks terminal kargo, ada hal-hal yang perlu diperhatikan 

untuk dapat menunjang perencanaan terminal kargo yang baik. Hal-hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam perencanaan daerah terminal kargo adalah: 

a. Lahan yang tersedia harus cukup luas. Luas lahan harus cukup untuk pemenuhan 

kebutuhan di masa kini dan juga di masa datang. Pertumbuhan lalu-lintas udara di masa 

datang akan menyebabkan peningkatanjumlah kargo,sehingga luas lahan untuk terminal 

kargo harus direncanakan sesuai dengan usia layan Lapangan Terbang tersebut. 

b. Layaknya lalu-lintas kargo diangkut oleh pesawat kargo, tetapi saat ini angkutan kargo 

sebagian besar masih dilayani pesawat angkutan penumpang, sehingga penting untuk 
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menempatkan terminal kargo di dekat apron terminal penumpang. Jalan penghubung 

antara terminal-terminal kargo dengan apron dipisah dengan jalan penghubung antara 

terminal penumpang dengan apron untuk menghindarkan kekacauan lalu-lintas. 

c. Volume Kargo per Tahun. Volume kargo per tahun direncanakan berdasarkan data 

yang telah diperoleh sebagai hasil proyeksi lalu-lintas angkutan udara dan kebutuhan 

ruangnya diperhitungkan dengan mengacu pada standar.  

2.6.1 Perencanaan Terminal Kargo  

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan terminal kargo adalah: 

1. Lahan yang tersedia harus cukup luas, baik untuk pemenuhan kebutuhan pada saat ini 

maupun masa yang akan datang. 

2.Terminal kargo ditempatkan di dekat apron terminal penumpang. Jalan penghubung 

antara terminal-terminal kargo dengan apron dipisahkan dari jalan penghubung antara 

terminal penumpang dengan apron untuk menghindarkan kekacauan lalu-lintas.  

Langkah – langkah perhitungan dimensi terminal kargo adalah sebagai berikut:  

a. Kebutuhan ruang (luas) untuk airline shed. 

Kebutuhan ruang dihitung dari volume kargo dibagi volume kargo per satuan luas. 

Ketentuan volume kargo per satuan luas berdasarkan volume kargo dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 2.7Volume Kargo per unit area (Airline Shed) 

Volume Kargo (ton) 
Volme Kargo per satuan luas 

(ton/<�) 

1,000 2 

2,000 3,3 

5,000 6,8 

10,000 11,5 

Sumber : Standarnisasi Persyaratan Teknik Fasilitas Udara, Final Repot Vol III,(1992) 

Apabila ketentuan pada Tabel 2.7tersebut diplot dalam grafik, akan terlihat bahwa 

hubungan antara volume kargo per satuan luas dan volume kargo dapat didekati dengan 

persamaan linear. 
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Gambar 2.3 Grafik volume kargo per satuan luas terhadap volume kargo 

Sumber: Standarisasi Persyaratan Teknik Fasilitas Udara, Final Repot Vol III,(1992) 

Berdasarkan Grafik di atas didapat sebuah persamaan sebagai berikut : 

y = 0.001x + 1.1796......................................................................................................(II.23) 

keterangan : 

y = volume kargo per satuan luas  

 x = volume kargo 

b. Kebutuhan ruang untuk perkantoran agen kargo 

Kebutuhan ruang untuk agen kargo dihitung dengan: 

Kebutuhan ruang bagi agen kargo = 0.5 x luas bangunan airline shed.......................(II.24) 

c. Layout  terminal kargo 

Airline shed dan perkantoran agen kargo dapat digabungkan dalam satu bangunan 

(integrated) atau dipisahkan (separated), tergantung pada volume kargo yang harus 

dilayani, seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 2.8 Ketentuan Layout Terminal Kargo 

Volume Kargo di tahun rencana Layout Terminal Kargo 

<5000 
Terpadu 

 5000-10000 

>10000 Terpisah  

Sumber : Standarnisasi Persyaratan Teknik Fasilitas Udara, Final Repot Vol III,(1992) 

d. Kedalaman terminal kargo 

Ketentuan kedalaman airline shed bangunan kargo dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2.9Ketentuan Kedalaman Bangunan Terminal Kargo 

Layout Terminal Kargo Airline Shed Agen Kargo 

Terpadu  15-20 m 

Terpisah  25-30 m 20 m 

Sumber : Standarnisasi Persyaratan Teknik Fasilitas Udara, Final Repot Vol III,(1992) 

e. Kedalaman zona sisi darat 

Ruang diantara airline shed dengan dengan bangunan agen kargo digunakan sebagai 

pelataran parkir truk dan perlintasan truk. 

Tabel 2.10  Ketentuan Kedalaman Zona Sisi Darat 

Layout Terminal Kargo Airline Shed Agen Kargo 

Terpadu  15-25 m 

Terpisah  40 m 15 m 

Sumber : Standarnisasi Persyaratan Teknik Fasilitas Udara, Final Repot Vol III,(1992) 

 

f. Kedalaman zona sisi udara 

Ruang pada zona sisi udara terutama di sediakan untuk penyimpanan sementara peti 

kemas dan operasi GSF ( Ground System Facilities ). Ketentuan kedalaman zona sisi 

udara dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.11 Ketentuan Kedalaman Zona Sisi Udara 

Ground System Facilities (GSF) disediakan di 

muka shed 

10 meter 

Ground System Facilities (GSF) disediakan di 

muka shed 

15 meter 

Sumber : Standarnisasi Persyaratan Teknik Fasilitas Udara, Final Repot Vol III,(1992) 
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2.7    Parkir Kendaraan 

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996) parkir adalah keadaan tidak 

bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Sementara itu, banyak ahli 

tansportasi memberikan definisinya parkir, yaitu : 

1. Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus 

berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang 

disebut parkir (Wikrama, 2010). 

2. Parkir adalah memangkalkan/menempatkan dengan memberhentikan  kendaraan 

angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat parkir dalam jangka 

waktu tertentu (Dayana, 2012).  

Berdasarkan dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir adalah 

keadaan tidak bergerak kendaraan bermotor/tidak bermotor dalam jangka waktu tertentu 

yang lama maupun sebentar tergantung pada kepentingan pengemudinya. 

2.7.1 Fungsi Parkir 

Lapangan parkir digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat yang masing-

masing individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda pula tergantung kepada 

tingkatan dan kepentingannya masing-masing di pelabuhan udara. Lapangan parkir di 

Pelabuhan Udara digunakan untuk : 

1. Penumpang pesawat; 

2. Pengunjung yang menemani penumpang; 

3. Pengunjung lapangan untuk rekreasi; 

4. Karyawan lapangan terbang; 

5. Taksi, suburban, persewaan mobil; 

6. Orang yang berkepentingan dengan usaha di lapangan terbang 

2.7.2 Fasilitas Parkir 

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian 

kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun 

waktu dan bertujan untuk memberikan tempat  istirahat kendaraan dan menunjang 

kelancaran arus lalu-lintas (Suweda, 2008). Fasilitas parkir dapat dikelompokkan sebagai 

berikut : 
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1. Berdasarkan Penempatannya  

a. Parkir di badan jalan (On street parking). Parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir 

yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang parkir. Walaupun parkir di tepi jalan 

mempunyai banyak kerugian seperti menghambat arus lalu lintas karena terjadi 

perlambatan ataupun kemacetan pada sejumlah kendaraan yang melintas,tetapi parkir di 

badan jalan masih sangat diperlukan mengingat banyak tempat (sekolah, pertokoan, 

tempat ibadah, dll) yang tidak memiliki  ruang parkir yang memadai.  

b. Parkir di luar badan jalan (Off street parking).Yang dimaksud dengan parkir di luar 

badan jalan adalah tersedianya lahan khusus sebagai pelataran parkir, fasilitas ini 

dilengkapi dengan pintu pelayanan masuk dan pintu pelayanan keluar yang berfungsi 

sebagai tempat mengambil atau menyerahkan karcis sehingga dapat diketahui jumlah 

kendaraan dan durasi parkir kendaraan yang parkir.  

2. Berdasarkan Status  

a. Parkir umum adalah area parkir yang lahannya dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah 

Daerah.  

b. Parkir khusus adalah perparkiran menggunakan lahan yang pengelolahannya 

diselengarakan oleh pihak ketiga.  

c. Parkir darurat adalah perparkiran ditempat-tempat umum yang menggunakan lahan 

milik pemerintah atau swasta karena kegiatan insidentil. 

d. Gedung parkir adalah suatu bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir 

kendaraan yang penyelengaranya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang 

mendapatkan ijin dari pemerintah daerah.  

e. Areal parkir adalah lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang 

diperlukan dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah.  

3. Berdasarkan Jenis Kendaraannya. 

Menurut jenis kendaraan parkir, terdapat beberapa golongan parkir yaitu :  

a. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)  

b. Parkir untuk kendaraan beroda dua bermesin (sepeda motor)  

c. Parkir untuk kendaraan beroda tiga, beroda empat atau lebih (bajaj, mobil, taksi dan 

lain-lain). 

4. Menurut jenis tujuan parkir  
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a. Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikturunkan penumpang  

b. Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar muat barangKeduanya sengaja dipisahkan 

agar satu sama lain kegiatan tidak saling mengganggu.  

5. Menurut jenis pemilikan dan pengoperasiannya  

a. Parkir milik dan pengoperasiannya adalah milik swasta  

b. Parkir milik pemerintah daerah dan pengelolaanya adalah pihak swasta  

c. Parkir milik dan pengoperasiannya adalah pihak pemerintah 

 

2.7.3 Luasan Parkir 

1. Proses perencanaan parkir menurut (JICA 1992) 

Menurut JICA perhitungan luasan parkir dapat di hitung dengan rumus kebutuhan 

luasan parkir dapat ditetapkan sebagai berikut : 

G = E’ x f..............................................................................................................(II.25) 

keterangan :  

G   = jumlah kendaraan yang parkir  

E’ = jumlah penumpang pada jam puncak  

F   = jumlah kendaraan per penumpang  = 0,8 kend/penumpang 

2. Perhitungan luas parkir kendaraan 

Dapat di hitung dengan menggunakan rumus : 

I = G x h...............................................................................................................(II.26) 

keterangan :  

I   = luas parkir (m2)  

G  = jumlah kendaraan yang diparkir  

H  = space yang dibutuhkan setiap mobil  (15 m2) / kendaraan 

2.7.4 Karakteristik Parkir 

Karakteristik parkir adalah parameter yang mempengaruhi pemanfaatan lahan 

parkir. Melalui karakteristik parkir dapat diketahui kondisi perparkiran yang terjadi pada 
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lokasi studi.Untuk mengetahui karakteristik parkir yang harus diketahui terlebih dahulu 

adalah (Mariani, 2010). 

2.7.5 Akumulasi Parkir 

Akumulasi adalah jumlah kendaraan parkir dalam periode waktu tertentu.Satuan 

akumulasi adalah kendaraan.  

Akumulasi = Qin - Qout + QS.......................................................................................(II.27)  

Keterangan :  

Qin =  Ʃ kendaraan yang masuk lokasi parkir  

Qout =  Ʃ kendaraan yang keluar lokasi parkir  

QS = Ʃ kendaraan yang telah berada di lokasi parkir sebelum pengamatan dilakukan. 

2.7.6 Durasi Parkir 

Durasi parkir adalah informasi yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui lama 

suatu kendaraan parkir. Informasi ini diketahui dengan cara mengamati waktu kendaraan 

tersebut masuk dan waktu kendaraan tersebut keluar. Rumus untuk menghitung durasi 

parkir adalah: 

Durasi = tout - tin .........................................................................................................(II.28)  

Keterangan :  

tout  = waktu saat kendaraan masuk lokasi parkir  

tin  = waktu saat kendaraan keluar lokasi parkir 

2.7.7 Volume Parkir 

Volume parkir adalah jumlah kendaraan yang selang waktu tertentu. 

Volume parkir = Ei + X..................................................................................................(II.29) 

dengan :  

Ei  = jumlah kendaraan yang masuk ke lokasi parkir  

X  = jumlah kendaraan yang sudah ada di  area parkir sebelum disurvei 

2.7.8 Indeks Parkir 

Indeks parkir adalah persentasi dari akumulasi jumlah kendaraan pada selang 

waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia kemudian dikalikan 100 %. 
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?� = 	 *.&'&%*-/
)(#*.)*�./�#(�-(0/* @	100%................................................................................(II.30) 

2.7.9 Pergantian Parkir 

Pergantian parkir adalah tingkat pemakaian ruang parkir yand di peroleh dengan 

membagi volume parkir dengan jumlah ruang parkir yang tersedia. Satuannya adalah 

kend/petak parkir. 

�C	��D6	 = 	 $�%&'(	)*�./�
)(#*.)*�./�#(�-(0/*.................................................................................(II.31)

  

 


