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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Bandar Udara 
Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Udara yang di maksud 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. 

Pada masa awal penerbangan, bandar udara hanyalah sebuah tanah lapang 

berumput yang bisa didarati pesawat dari arah mana saja tergantung arah angin. Di 

masa Perang Dunia I, bandara mulai dibangun permanen seiring meningkatnya 

penggunaan pesawat terbang dan landas pacu mulai terlihat seperti sekarang. 

Setelah perang, bandara mulai ditambahkan fasilitas komersial untuk melayani 

penumpang. 

Sekarang, bandar udara bukan hanya tempat untuk naik dan turun pesawat. 

Dalam perkembangannya, berbagai fasilitas ditambahkan seperti toko-toko, 

restoran, pusat kebugaran, dan butik-butik merek ternama apalagi di bandara yang 

bertaraf nasional maupun internasional. 

Setiap bandar udara 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 bandar udara terletak, atau nama kota yang dilayani. Kode yang diambil dari 

nama bandar udara mungkin akan berbeda dengan namanya yang sekarang karena 

sebelumnya bandar udara 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-penunjang lainya bagi kegiatan pesawat selama 

pendaratan maupun tinggal landas. Sedangkan yang termasuk dalam sisi darat 

suatu bandar udara meliputi gedung terminal, tempat parkir dan sirkulasi kendaraan 

serta sistem jalan masuk darat ke bandar udara. 
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2.2. Klasifikasi Bandar Udara 
Setiap bandar udara memiliki kode FAA dan ICAO yang berbeda satu dan 

yang lainnya. Kode-kode tersebut diambil dari berbagai hal yang berhubungan 

dengan bandar udara dimaksud seperti nama bandar udara, daerah tempat bandar 

udara terletak, atau nama kota yang dilayani. Kode yang diambil dari nama bandar 

udara mungkin akan berbeda dengan nama bandar udara pada saat sekarang, 

dikarenakan sebelumnya bandar udara tersebut mengalami pergantian nama. 

 

2.2.1. Klasifikasi Bandar Udara Menurut ICAO  

 ICAO memberikan tanda kode A, B, C, D, dan E dalam mengklasifikasikan 

bandar udara. Dasar dari pembagian kelas-kelas ini adalah berdasarkan panjang 

dari landas pacunya saja, tidak berdasarkan fungsi dari bandar udara. Panjang 

landasan itu didasari pada ketinggian sea level  dan kondisi cuaca adalah standar 

yaitu 59°F atau 15°C. 
 

Tabel 2.1Kode Angka Bandar Udara Menurut ICAO 
CODE ELEMENT 

Code Number Aeoreplane Reference Field Length( feet ) 
1 < 800 
2 800 – 1200 
3 1200 – 1800 
4 > 800 

Sumber : Horonjeff, R., 1993 

Tabel 2.2 Kode Huruf Bandar Udara Menurut ICAO 
CODE ELEMENT 2 

Code Number Lebar Sayap Jarak Terluar 
A < 15 < 4,5 
B 15 – 24 4,5 - < 6 
C 24 – 36 6 - < 9 
D 36 – 52 9 - < 14 
E 52 - 60 9 - < 14 

Sumber : Horonjeff, R., 1993 

2.2.2. Klasifikasi Bandar Udara Menurut FAA 

 Dalam perencanaan bandar udara menurut FAA dibagi menjadi 2 kelas yaitu 

Air Carrier dan General Aviation. Untuk kelas General Aviation dibagi sebagai 

berikut : 

1. Bandar udara utilitas (utility airport) 

 Bandar udara utilitas adalah bandar udara yang melayani pesawat 

dengan berat < 12.500 lbs, tidak termasuk pesawat jet. ( Bandar Udara 

Printis ) 
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2. Basic utility stage i 

Basic utilitystage I adalah bandar udara yang melayani 75% pesawat-

pesawat kecil dengan berat 3.000 lbs. 

3. Basic utility stage ii 

 Basic utility stage II adalah bandar udara yang mampu melayani 95%  

pesawat propeller dengan berat lebih kecil dari 12.000 lbs. (Melayani 

pesawat dengan berat 8.000 lbs ). 

4. General utility 

 General utility adalah bandar udara yang melayani pesawat propeller 

kurang dari 12.000 lbs. 

5. Basic transport 

 Basic transport adalah bandar udara yang melayani pesawat propeller 

atau pesawat turbin dengan gross wight sampai 60.000 lbs. 

Untuk dimensi yang berhubungan dengan taxiway, maka pesawat dalam beberapa 

kelompok dibagi menjadi empat (4) kelas 

 Kelas-kelas ini didasarkan pada dimensi wing-span ( lebar sayap ), under 

carage width ( lebar bagian bawah ) atau whell-tread atau whell-base ( jarak antara 

kepala roda dengan roda badan ). 

 

Tabel 2.3 Klasifikasi Kelompok Rancangan Pesawat untuk Perencanaan Geometrik 
Bandar Udara menurut FAA 

Kelompok 
Rancangan Pesawat 

Bentang Sayap (feet) Pesawat Terbang Tipikal 

I Kurang dari 49 Learjet 24, Rockwell Sabre 75 A 
II 49 tapi kurang dari 79 Gulftream II, Rockwell saber 80 

III 79 tapi kurang dari 118 
B-727, B-737, BAC-1-11, B-757 
B-767, Concorde, L-1011, DC-9 

IV 118 tapi kurang dari 171 A-300, A-310, B-707, DC-8, DC-10 
V 171 tapi kurang dari 197 B-747 
VI 197 tapi kurang dari 262 Belum ada 

Sumber : Horonjeff, R., 1993 

Tabel 2.4 Klasifikasi Kategori Pendekatan Pesawat ke Landasan menurut FAA 

Kategori Pendekatan Kecepatan Mendekati Landasan  

(Knot) 

A Kurang dari 91 
B 91 – 120 
C 121 – 140 
D 141 – 165 
E 166 atau lebih besar 

Sumber : Horonjeff, R., 1993 
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2.3. Konfigurasi Bandar Udara 
Konfigurasi bandar udara adalah jumlah dan arah (orientasi) dari landasan 

serta penempatan bangunan terminal termasuk lapangan parkir, taxiway, apron,dan 

jalan masuk yang terkait dengan landasan tersebut. 

Kebutuhan akan fasilitas-fasilitas tersebut dikembangkan dari permintaan, 

rencana geometris dan standar-standar yang menentukan perencanaan bandar 

udara itu sendiri. Standar yang dimaksud adalah standar-standar oleh FAA ( 

Federal Aviation Administration ) maupun ICAO (International Civil Aviation 

Organization ). 

Jumlah landasan tergantung pada volume lalu lintas, dan orientasi landasan 

tergantung pada arah angin dominan bertiup, namun luas tanah juga berpengaruh 

terhadap pengembangan. 

 

2.3.1. Landasan Pacu(Runway) 

Landasan Pacu (runway) adalah suatu bidang persegi panjang tertentu di 

dalam lokasi bandar udara yang berupa suatu perkerasan yang dipersiapkan untuk 

pesawat melakukan kegiatan pendaratan (landing) dan tinggal landas (take off). 

Sedangkan konfigurasi untuk landasan pacu sendiri, banyak macamnya. 

Sebagian konfigurasi merupakan kombinasi dari kombinasi dasar landasan pacu. 

Konfigurasi dasar terdiri atas : 

a. Landasan Tunggal 

Landasan tunggal adalah konfigurasi yang paling sederhana dan 

sebagian besar bandar udara yang ada di Indonesia menggunakan 

konfigurasi ini.kapasitas landasan tungaal dalam kondisi Visual Flight 

rule (VFR) antara 45 – 100 gerakan tiap jam, sedangkan dalam kondisi 

Instrument Flight Rule (IFR) kapasitas berkurang menjadi 40 – 50 

gerakan tergantung pada komposisi pesawat campuran beserta 

tersedianya alat bantu navigasi. 

 
Gambar 2.1 Landasan Tunggal 
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b. Landasan Paralel 

Kapasitas landasan sejajar terutama termasuk pada jumlah landasan 

dan pemisah antara kedua landasan.Pemisah tidak mempengaruhi 

kapasitas dalam kondisi VFR kecuali pada pesawat dengan ukuran 

yang besar. Dalam kondisi tertentu perlu adanya penggeseran ujung 

landasan yang sejajar (ujung landasan tidak berada pada satu garis), 

alasannya antara lain karena bentuk tanah dan lahan yang ada 

memperpendek jarak taxiway. 

 
Gambar 2.2 Landasan Paralel 

c. Landasan Dua Jalur 

Landasan dua jalur terdiri dari dua landasan yang sejajar dipisahkan 

dalam jarak yang dekat (700 feet – 2400 feet) dengan exit taxiway 

secukupnya. Operasi penerbangan campuran dapat dipakai pada kedua 

landasan dengan pengaturan yang baik, landasan terdekat dengan 

terminal untuk keberangkatan sedangkan landasan yang jauh untuk 

kedatangan pesawat. Keuntungan utama dari landasan dua jalur ini 

adalah bisa meningkatkan kapasitas dalam IFR tanpa menambah luas 

lahan dan lalu lintas pesawat lebih banyak 60% dari landasan tunggal 

dalam kondisi VFR. 

d. Landasan Bersilang 

Landasan bersilang diperlukan apabila angin bertiup keras dari satu 

arah dan akan menghasilkan tiupan angin berlebih jika landasan 

mengarah pada satu arah angin. Kapasitas dua landasan yang 

bersilang tergantung sepenuhnya pada bagian mana landasan ini 

bersilang (ditengah, diujung) serta cara operasi penerbangan yaitu 

strategi pendaratan dan lepas landas. Persilangan makin jauh dari awal 

lepas landas dan threshold pendaratan akan mengurangi kapasitasnya. 
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Gambar 2.3 Landasan Bersilang 

 

e. Landasan V Terbuka dan Tertutup 

Seperti halnya landasan bersilang, landasan v terbuka dibentuk 

karena angin yang bertiup kencang dari banyak arah. Pada keadaan 

angin bertiup lembut, maka kedua landasan bisa dipakai secara 

bersamaan. 

 
Gambar 2.4 Landasan V Terbuka dan Tertutup 

 

Keterangan gambar : 

P : Pendaratan 

LL : Lepas Landas 

Untuk menentukan kofigurasi landasan pacu, maka harus dihitung terlebih 

dahulu kapasitas landasan sehingga pergerakan pesawat yang beroperasi dapat 

diketahui. 

Jumlah pesawat ditentukan dengan menghitung jumlah penumpang pada jam 

/ waktu tersibuk dibagi dengan kapasitas pesawat. Dan didasarkan pada adanya 

pesawat campuran yang beroperasi menurut tingkatan kelas pesawat. 
 

Tabel 2.5 Komposisi Pesawat Campuran 

Mix 
Presentasi Kelas Tertentu 

A B C D + E 
1 0 0 10 90 
2 0 30 30 40 
3 20 40 20 20 
4 60 20 20 0 

Sumber : Horonjeff, R., 1993  
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Tabel 2.6. Penggolongan Pesawat Terbang untuk cara–cara Kapasitas Praktis 

Kelas Jenis Pesawat 

A B-707, B-747, B-720, DC-8, DC-10, L-1011 

B B-727, B-737, DC-9, BAC-11 

C Semua pesawat terbang bermesin piston dan tuprop yang besar 

Pesawat terbang kecil yang digerakan propeller untuk perusahan 

penerbangan, seperti F-27 dan pesawat jet bisnis 

D Pesawat penerbangan umum yang digerakan propeller bermesin 

ganda dan beberapa pesawat dengan mesin tunggal yang lebih besar 

E Pesawat penerbangan umum yang digerakan propeller bermesin 

tunggal 

Sumber : Horonjeff, R., 1993  

2.3.2. Landasan Hubung (Taxiway) 

Landasan gelinding, jalan rayap, atau landasan ancang (taxiway) adalah jalan 

penghubung antara landasan pacu dengan pelataran pesawat (apron), kandang 

pesawat (hangar), terminal, atau fasilitas lainnya di sebuah bandar udara. Jadi 

fungsi utama adalah untuk jalan keluar masuk pesawat dari landas pacu ke 

bangunan terminal atau landas pacu ke hanggar pemeliharaan. 

Di bandar udara yang sibuk dimana lalu lintas pesawat taxi diperkirakan 

bergerak sama banyak dari dua arah, harus dibuat pararel taxiway  terhadap 

landasan, untuk taxi satu arah, rutenya dipilih jarak yang terpendek dari bangunan 

terminal menuju ujung landasan yang dipakai awal lepas landas. Hindarkan sejauh 

mungkin membuat taxiway dengan rute melintas landasan. Kebanyakan taxiway 

dibuat siku – siku dengan landasan, maka pesawat yang akan mendarat harus 

diperlambat sampai kecepatan yang sangat rendah sebelum belok masuk taxiway, 

bila direncanakan penggunaannya bagi pesawat yang harus cepat keluar maka 

taxiway mempunyai sudut 30° terhadap landasan. 

2.3.2.1 Standar Ukuran Taxiway 

Pesawat terbang yang bergerak diatas taxiway kecepatannya relatif lebih kecil 

dibandingkan dengan pada waktu pesawat bergerak diatas runway, maka lebar di 

taxiway dapat lebih kecil dibandingkan dengan lebar runway. 
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  Tabel 2.7 Standar-standar Ukuran Taxiway 

Kode Huruf Lebar (m) Keterangan 

A 7,5 - 

B 10,5 - 

C 15 Untuk pesawat terbang dengan jarak antar as 
roda depan dengan as roda pendaratan <18 m 

18 Untuk pesawat terbang dengan jarak antar as 
roda depan dengan as roda pendaratan >18 m 

D 18 Untuk pesawat terbang dengan jarak antar as 
roda depan dengan as roda pendaratan <9 m 

23 Untuk pesawat terbang dengan jarak antar as 
roda depan dengan as roda pendaratan >9 m 

E 23 - 

F 25 - 

  Sumber : Horonjeff, R (1988) 

2.3.2.2  Kemiringan dan Jarak PandangTaxiway 
 

Tabel 2.8 Kemiringan dan Jarak Pandang Maximum Taxiway 

Kode 
Kemiringan 
Memanjang 

Max 

Perubahan 
Kemiringan 
Memanjang 

Max 

Jarak 
Pandang Min 

Kemiringan 
transversal 
max dari 
taxiway 

Kemiringan transversal 
max dari bagian yang 
diratakan pada Strip 

Taxiway 
Miring 
keatas 

Miring 
kebawah 

A 3% 1% per 25m 
300m dari 3m 

diatas 
2% 3% 5% 

B 3% 1% per 25m 
300m dari 3m 

diatas 
2% 3% 5% 

C 1,5% 1% per 30m 
300m dari 3m 

diatas 
1,5% 2,5% 5% 

D 1,5% 1% per 30m 200m dari 2m 
diatas 

1,5% 2,5% 5% 

E 1,5% 1% per 30m 
150m dari 

1,5m diatas 
1,5% 2,5% 5% 

 Sumber : Basuki, H., 1986 

 

Catatan : 

a. Kemiringan transversal dari bagian strip taxiway diluar yang diratakan 

kemiringan keatasnya tidak boleh lebih dari 5% 

b. Annex 14 tidak mensyaratkan batasan-batasan untuk kemiringan 

memanjang dari bagian yang diratakan pada bagian Strip taxiway. 

c. Annex 14 mensyaratkan batasan-batasan kemiringan bahu taxiway. 
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2.3.3 Tempat Parkir Pesawat (Apron) 

Apron adalah sarana untuk parkir pesawat dan harus mampu menampung 

lebih dari dua pesawat dan menyediakan tempat yang cukup. Konfigurasi parkir 

pesawat berhubungan dengan bagaimana pesawat ditempatkan berkenaan dengan 

gedung terminal dan manufer pesawat, cara memasuki dan keluar dari taxiway. 

Konfigurasi parkir pesawat faktor yang penting yang mempengaruhi posisi parkir 

pesawat dan karenannya, mempengaruhi luas daerah apron– pintu. Pesawat dapat 

ditempatkan dengan berbagai sudut terhadap gedung terminal dan dapat keluar 

masuk taxiway dengan kekuatan sendiri atau dengan bantuan alat 

penarik/pendorong. Dengan menggunakan alat penarik/ pendorong pesawat, 

terdapat kemungkinan untuk mengurangi ukuran posisi parkir.  

Sebelum memilih konfigurasi parkir dari alternatif-alternatif yang ada, 

sebaiknya menghubungi dulu perusahaan penerbangan yang bersangkutan agar 

dapat ditentukan konfigurasi parkir yang efektif, namun perlu dipertimbangkan juga 

tujuan untuk melindungi dari hal-hal yang merugikan seperti kebisingan, semburan 

jet dan cuaca serta biaya-biaya pemeliharaan dan operasi dari peralatan darat yang 

dibutuhkan.  

• Konfigurasi Parkir Hidung Kedalam  

Dalam konfigurasi hidung kedalam ini (nose-in) pesawat diparkir tegak lurus 

gedung terminal, dengan hidung pesawat berjarak sedekat mungkin dengan gedung 

terminal. Pesawat melakukan manuper kedalam posisi parkir tanpa bantuan 

peralatan penarik. Untuk meninggalkan taxiway, pesawat harus didorong sampai 

suatu jarak yang cukup untuk memungkinkan pesawat bergerak dengan kekuatan 

sendiri. Keuntungan dari konfigurasi ini adalah ia membutuhkan daerah di taxiway 

yang paling kecil untuk sebuah pesawat yang ditentukan, menimbulkan tingkat 

kebisingan yang lebih rendah karena ia meninggalkan  taxiway tidak dengan 

kekuatan mesin sendiri, tidak menimbulkan semburan jet ke gedung terminal dan 

memudahkan penumpang naik ke pesawat karena hidung pesawat terletak dekat 

gedung terminal. Kerugiannya adalah harus disediakan alat pendorong dan pintu 

belakang pesawat tidak digunakan secara efektif oleh penumpang.  

• Konfigurasi Parkir Hidung ke Dalam Bersudut  

Konfigurasi ini adalah serupa dengan konfigurasi hidung kedalam (nose-in) 

kecuali bahwa pesawat tidak diparkir tegak lurus gedung terminal. Keuntungannya 

bahwa pesawat dapat memasuki dan keluar dari taxiway dengan kekuatan sendiri. 

Meskipun demikian, konfigurasi ini membutuhkan daerah parkir di taxiway yang 
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lebih luas dan menimbulkan kebisingan yang lebih tinggi daripada konfigurasi 

hidung kedalam.  

• Konfigurasi Parkir Hidung ke Luar Bersudut (Nose – Out)  

Dalam konfigurasi ini, pesawat diparkir dengan hidungnya menjahui hidung 

terminal. Seperti konfigurasi hidung kedalam bersudut, keuntungan dari konfigurasi 

ini adalah pesawat dapat memasuki atau keluar dari taxiway dengan kekuatan 

mesin sendiri. Konfiguari seperti ini membutuhkan daerah parkir taxiway yang lebih 

luas dan menimbulkan kebisingan yang lebih tinggi dari konfigurasi hidung kedalam.  

• Konfigurasi Parkir Sejajar (Pararel) . 

Konfigurasi ini yang paling mudah di pandang dari sudut manufer pesawat. 

Dalam hal ini kebisingan dan semburan jet dikurangi, karena tidak diperlukan 

gerakan memutar yang tajam. Meskipun demikian, konfigurasi ini membutuhkan 

daerah parkir di taxiway yang lebih besar, terutama disepanjang permukaan gedung 

terminal. Keuntungan lain dari konfigurasi ini adalah bahwa baik pintu depan 

maupun pintu belakang pesawat digunakan oleh penumpang untuk naik ataupun 

turun dari pesawat, walaupun dibutuhkan jembatan untuk penumpang yang relatif 

panjang. Untuk perencanaan, semua keuntungan dan kerugian dari sistem yang 

berbeda harus dievaluasi dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan 

penerbangan yang akan menggunakn taxiway. Meskipun demikian, parkir hidung 

kedalam cenderung di pilih karena dapat menghemat tempat dan mengurangi 

kebisingan serta semburan jet. Dari pengalaman menggunakan mesin sendiri untuk 

keluar dari posisi hidun kedalam, didapat penghematan dalam biaya-biaya operasi 

dan pemeliharaan bagi peralatan penunjang di darat. 

 

 
Gambar 2.5 Parkir Pesawat 
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2.4 Peramalan (Forecasting) 

Definisi dari peramalan adalah memperkirakan besarnya atau jumlah sesuatu 

pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis 

secara alamiah khususnya menggunakan metode statistika (Sudjana, 1989:254). 

Peramalan biasanya dilakukan untuk mengurangi ketidak pastian terhadap sesuatu 

yang akan terjadi di masa yang akan datang. Suatu usaha untuk mengurangi 

ketidak pastian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode peramalan. 

Menurut Makridakis (1999: 8), metode peramalan dibagi kedalam dua kategori 

utama, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan 

apabila  data masa lalu tidak ada sehingga peramalan tidak bisa dilakukan. Dalam 

metode kualitatif, pendapat–pendapat dari para ahli akan menjadi pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari peramalan yang telah dilakukan.  

Namun, apabila data masa lalu tersedia, peramalan dengan metode kuantitatif akan 

lebih efektif digunakan dibandingkan dengan metode kualitatif. 

Menurut Santoso (2009: 37), peramalan dengan metode kuantitatif dapat 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu time series model dan causal model. Time series 

model didasarkan pada data yang dikumpulkan, dicatat, atau diamati berdasarkan 

urutan waktu dan peramalan yang dilakukan berdasarkan pola tertentu dari data.  

Ada empat pola data yang menjadi dasar peramalan dengan model ini, yaitu pola 

musiman, siklus, trend, dan irregular. Pola musiman merupakan fluktuasi dari data 

yang terjadi secara periodic dalam kurun waktu satu tahun, seperti triwulan, 

kuartalan, bulanan, mingguan, atau harian. Pola siklus merupakan fluktuasi dari 

data untuk waktu yang lebih dari satu tahun. Pola ini sulit dideteksi dan tidak dapat 

dipisahkan dari pola trend. Pola trend merupakan kecenderungan arah data dalam 

jangka panjang, dapat berupa kenaikan maupun penurunan. Sedangkan pola 

iregular merupakan kejadian yang tidak terduga dan bersifat acak, tetapi 

kemunculan yang dapat mempengaruhi fluktuasi data time series. 

Langkah-langkah untuk melakukan peramalan antara lain : 

1. Menentukan masalah yang akan dianalisis (perumusan masalah) dan 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses analisis tersebut. 

2. Menyiapkan data sehingga dapat diproses dengan benar. 

3. Menetapkan metode peramalan yang sesuai dengan data yang telah 

disediakan. 

4. Menerapkan metode yang sudah ditetapkan dan melakukan prediksi 

pada data untuk beberapa waktu kedepan. 

5. Mengevaluasi hasil peramalan. 
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2.4.1  Metode Regresi Multilinear 

Regresi multilinear adalah suatu metode dimana nilai dari suatu variabel 

rekayasa tergantung dari beberapa faktor pendukung. Asumsi dasar yang 

digunakan adalah : 

• Nilai rata-rata Y adalah fungsi linear dari X1, X2, X3, Xm. 

• X1, X2, X3, Xm adalah konstan atau bebalik lurus terhadap fungsi yang 

diketahui. 

Tabel 2.9 Variabel Bebas Pendukung 

Penumpang Kargo Penduduk Wisatawan PDRB Hotel 

Y1 Y2 X1 X2 X3 X4 

Perhitungan dalam metode regresi multilinear menguunakan rumus : 

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

dimana nilai P merupakan jumlah penduduk, wisatawan, PDRB atau hotel. 


� =	
� 	× 	(1 + �)�.........................................................................................(II-2) 

 Ket :  Pt = Nilai Proyeksi 

   P0 = Data tahun sebelumnya 

   i   = Nilai pertumbuhan dari setiap variabel 

Pada analisis regresi multilinear, ada beberapa hal yang perlu dilakukan 

sebelum memperoleh nilai proyeksi jumlah penumpang dan volume kargo untuk 

tahun rencana.  

1. Mengetahui hubungan atau korelasi antar masing-masing variable. Jika 

korelasi bernilai negaitf, maka variabel bebas tersebut dianggap tidak 

memiliki hubungan dengan variabel terkait yang ditentukan. 

2. Mencari nilai koefisien untuk masing-masing variabel bebas pada fungsi 

untuk menentukan nilai variabel terikat. Variabel yang dimasukan dalam 

fungsi adalah variabel yang bernilai positif. 

3. Menentukan formula untuk mengetahui besarnya nilai variabel terikat 

dengan menggunakan koefisien dan konstanta yang diperoleh saat 

menentukan nilai regresi. 

4. Memproyeksikan besar variabel bebas yang digunakan.  
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2.4.2  Metode Arimatik 

Model linear Aritmatik menurut Klosterman (1990) adalah teknik proyeksi yang 

paling sederhana dari seluruh model trend. Model ini menggunakan persamaan 

derajat pertama (first degree equation). Berdasarkan hal tersebut, penduduk 

diproyeksikan sebagai fungsi dari waktu, dengan persamaan: 


� =	
� + �. �.................................................................................................(II-3) 

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

Keterangan : 

Pn = Jumlah Penumpang yang diproyeksi pada tahun ke-n 

P0 = Jumlah Penumpang pada awal tahun / tahun ke-0 

r  = Pertumbuhan penumpang dalam 1 tahun 

n = Jumlah tahun / banyak tahun penelitian 

2.4.3  Metode Geometrik 

 Asumsi dalam model ini adalah penduduk akan bertambah/berkurang pada 

suatu tingkat pertumbuhan yang tetap. Misalnya, jika Pt+1 dan Pt adalah jumlah 

penduduk dalam tahun yang berurutan, maka penduduk akan bertambah atau 

berkurang pada tingkat pertumbuhan yang tetap (yaitu sebesar Pt+1 /Pt ) dari waktu 

ke waktu. Menurut Klosterman (1990), proyeksi dengan tingkat pertumbuhan yang 

tetap ini umumnya dapat diterapkan pada wilayah, dimana pada tahun-tahun awal 

observasi pertambahan absolut penduduknya sedikit dan menjadi semakin banyak 

pada tahun-tahun akhir. 


� = 
� × (1 + �)�......................................................................................(II-5) 

� = (����)
	
� − 1.............................................................................................(II-6) 

Keterangan : 

Pn = Jumlah penumpang yang diproyeksi tahun ke-n 

Po = Jumlah penumpang pada awal tahun ke-0 

r = Pertumbuhan penumpang dalam 1 tahun 

n  = Jumlah tahun/banyak tahun penelitian 

 

2.4.4 Pemilihan Metode  

Dari ketiga metode yang telah dikerjakan, harus ditentukan satu metode yang 

paling mewakili pola pertumbuhan penduduk pada wilayah perencanaan. Untuk 

menentukan metode yang paling mewakili, diperlukan perhitungan faktor korelasi 

dan standar deviasi. 
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Perhitungan faktor korelasi dan standar deviasi dapat dilakukan dengan 

menganalisa dan membandingkan data yang tersedia dengan data-data dari 

perhitungan metode proyeksi yang digunakan. Faktor korelasi dapat dihitung 

dengan persamaan berikut : 

�� = (�����)��	(����)�
(�����)� ............................................................................(II-7) 

Keterangan : 

r2  = Faktor korelasi 

Pn = Jumlah Penduduk Pada Tahun ke-n 

Pr = Rata-rata jumlah penduduk dari data yang diketahui 

P  = Estimasi jumlah penduduk berdasarkan perhitungan metode yang 

dilakukan. 

Kriteria korelasi adalah sebagai berikut: 

1. r < 0, kedua data memiliki korelasi kuat dan memiliki hubungan positif yang 

berbanding lurus satu sama lain. 

2. r = 0, kedua data tidak berkorelasi 

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

berbanding lurus satu sama lain. 

 Sedangkan persamaan standar deviasi dirumuskan persamaan matematis 

berikut: 

��� =	 � 	(	����)
��	( (	����)�/�

� "
#/�

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

Dimana:  STD  = Standar deviasi dari data yang diketahui 

   n    = Jumlah data yang dketahui 

 

2.4.5   Modulasi Pergerakan Pesawat 

Hasil proyeksi penumpang dan kargo selanjutnya digunakan untuk 

meramalkan pergerakan pesawat dalam lalu lintas mingguan maupun lalu lintas 

pada jam puncak. Lalu lintas tahunan digunakan untuk menghitung volume jam 

puncak pada tahun 2018, 2023 dan 2028. Lalu lintas mingguan diperoleh dari data 

jumlah penumpang ataupun kargo tahunan dibagi 52 minggu. Jumlah pesawat yang 

beroperasi diperoleh dari iterasi, kapasitas pesawat dikalikan dengan load faktor 

sebesar 75%.  

Untuk modulasi pergerakan pesawat terbang digunakan dua skenario yaitu 

dengan tetap mempertahankan jenis pesawat eksisting dan juga dengan 
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meningkatkan tipe pesawat. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Volume penumpang mingguan =	 $�%&'(	)(�&')*�+	�*,&�*�	-.(�*�/�	'�0(�*�
1� ..(II-9) 

��234	56�76�383�	5693:32	;343<	1	<��77= = 	 $�%&'(	)(�&')*�+	,*�/*�
%�*0	>*.���	×.*)*-/�*-	56�=<53�7.....(II-10) 

Total pergerakan pesawat dalam 1 minggu di peoleh dengan menggunakan 

iterasi antara jumlah dari load faktor * kapasitas setiap pesawat * jumlah setiap jenis 

pesawat. Iterasi dilakukan sampai total pergerakan ≥ volume penumpang mingguan. 

?�6@�9�6�	A3<	5=�B38 = 	 1,38
F2�234	56�76�383�	5693:32	;343<	1	<��77=..............(II-11) 

 

2.5 Perhitungan Dimensi Runway dan Taxiway Metode FAA. 

Kebutuhan tentang dimensi landasan pacu diatur menurut persyaratan ICAO 

1995 menyebutkan bahwa dasar-dasar untuk perhitungan panjang runway 

ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut : 

1. Operating empty weight pesawat yang akan dilayani. 

2. Pay load untuk penerbangan dengan jarak tempuh terjauh. 

3. Kebutuhan bahan bakar termasuk cadangannya. 

4. Take off weight pesawat dihitung dengan menjumlahkan bahan bakar 

yang diperlukan dimana beratnya tidak boleh melebihi structural take off 

weight yang diijinkan bagi pesawat  yang bersangkutan. 

5. Faktor koreksi akibat pengaruh elevasi 

FE = [ 1 + (0,07 x E) ]...............................................................................(II-12) 

6. Faktor koreksi akibat pengaruh elevasi dan temperatur 

FT = [ 1 + (0,01 x (T –(15 –(0,0065 x E))) ] .............................................(II-13) 

Faktor koreksi akibat pengaruh slope  landasan  

FG= [ 1 + (0,1 x G) ]................................................................................(II-14) 

7. Menghitung landing weight maximum yang diijinkan pada pesawat 

dimana :  

FE  = Faktor koreksi akibat elevasi (m) 

E    = Elevasi bandar udara (m MSL) 

FT  = Faktor koreksi akibat temperatur 

T    = Airport reference temperature (°C) 

FG = Faktor koreksi akibat kemiringan (slope) (m) 

G   = Sloperata-rata runway(%). 
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2.5.1 Menentukan Tebal Perkerasan Lentur Metode FAA  

Metode FAA mulai dikenal pada tahun 1968 yang kemudian berkembang 

pada tahun 1974 dan pada akhirnya pada tahun 1978. Departmen of Transportation 

Federal Aviation Administration DC, telah mengeluarkan edisi terbarunya tentang 

perancangan lapisan perkerasan landasan pacu yang telah mengalami 

perkembangan. Metode FAA merupakan salah satu metode perhitungan yang 

dipakai dalam merencanakan lapisan perkerasan landasan pacu bandar udara yang 

telah diakui oleh International Civil Aviation Organitation (ICAO) dalam aerodrome 

manualnya. Perhitungan tebal perkerasan metode FAA dengan cara manual didapat 

dengan cara mengeplot data. Dengan memasukan data CBR subgrade, nilai 

Equivalent Annual Departure dan nilai MTOW Pesawat rencana. 

Dalam buku Merancang Merencana Lapangan Terbang (Heru Basuki, 1986), 

perkerasan fleksibel adalah suatu perkerasan yang mempunyai sifat elastis, 

maksudnya adalah perkerasan akan melendut saat diberi pembebanan. Sedangkan 

menurut Yoder dalam (Afrizal, 2007) menyebutkan bahwa konstruksi lapisan 

perkerasan lentur harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu agar dapat 

memberikan rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas. Adapun struktur lapisan 

perkerasan lentur adalah sebagai berikut : 

1. Tanah Dasar (Sub Grade) 

Tanah dasar (sub grade) pada perencanaan tebal perkerasan akan 

menentukan kualitas konstruksi perkerasan sehingga sifat–sifat tanah 

dasar menentukan kekuatan dan keawetan konstruksi landasan pacu. 

Penentuan daya dukung tanah dasar berdasarkan evaluasi hasil 

pemeriksaan laboratorium tidak dapat mencakup secara detail (tempat 

demi tempat), sifat – sifat daya dukung tanah dasar sepanjang suatu 

bagian jalan. Koreksi–koreksi perlu dilakukan baik dalam tahap 

perencanaan detail maupun tahap pelaksanaan, disesuaikan dengan 

kondisi tempat. Koreksi–koreksi semacam ini akan di berikan pada 

gambar rencana atau dalam spesifikasi pelaksanaan. 

2. Lapisan Pondasi Bawah (Sub Base Course) 

Lapisan pondasi bawah (Sub Base Course) adalah bagian dari 

konstruksi perkerasan landasan pacu yang terletak di antara tanah 

dasar (Sub Grade) dan lapisan pondasi atas (Base Course). Menurut 

Horonjeff dan McKelvey, (1998) fungsi lapisan pondasi bawah adalah 

sebagai berikut : 
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a. Bagian dari konstruksi perkerasan yang telah mendukung dan 

menyebarkan beban roda ke tanah dasar. 

b.  Mencapai efisiensi penggunaan material yang murah agar lapisan 

– lapisan selebihnya dapat dikurangi tebalnya (penghematan biaya 

konstruksi). 

c.  Untuk mencegah tanah dasar masuk kedalam lapisan pondasi 

atas. 

3. Lapisan Pondasi Atas (Base Course) 

Lapisan pondasi atas (Base Course) adalah bagian dari perkerasan 

landasan pacu yang terletak diantara lapisan pondasi bawah dan 

lapisan permukaan. Lapis pondasi atas berperan sebagai komponen 

struktur yang pokok dari suatu konstruksi perkerasan lentur. Lapis ini 

mendistribusikan beban menuju lapis pondasi bawah dan tanah dasar 

(subgrade). 

Fungsi lapisan pondasi atas adalah sebagai berikut : 

a. Bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dan 

menyebarkan beban lapisan dibawahnya. 

b.  Lapisan peresapan untuk lapisan pondasi bawah. 

c.  Bantalan terhadap lapisan pondasi bawah. 

4. Lapisan Permukaan (Surface Course) 

Lapisan permukaan (Surface Course) adalah lapisan yang terletak 

paling atas. Lapisan ini berfungsi sebagai berikut : 

a. Lapisan perkerasan penahan beban roda, lapisan yang mempunyai 

stabilitas yang tinggi untuk menahan beban roda selama masa 

pelayanan. 

b. Lapisan kedap air, sehingga air hujan yang jatuh diatasnya tidak 

meresap ke lapisan dibawahnya. 

c. Lapisan aus (Wearing Course), lapisan yang langsung menerima 

gesekan akibat rem kendaraan sehingga mudah nenjadi aus. 

d. Lapisan yang menyebarkan beban kelapisan bawah, sehingga 

lapisan bawah yang memikul daya dukung lebih kecil akan 

menerima beban yang kecil juga. 

Penggunaan lapisan aspal diperlukan agar lapisan dapat bersifat kedap air, 

di samping itu bahan aspal sendiri memberikan tegangan tarik, yang berarti 

mempertinggi daya dukung lapisan terhadap beban roda lalu lintas. Pemilihan 

bahan untuk lapisan permukaan perlu dipertimbangkan kegunaanya, umur rencana 
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serta pentahapan konstruksi agar tercapai manfaat yang sebesar – besarnya dari 

biaya yang dikeluarkan. 

 

 
Gambar 2.6 Grafik Tebal Perkerasan Lentur Metode FAa 

Sumber : FAA AC 150/5320-6D 
 

 

 
2.6  Perhitungan Perencanaan Dimensi Apron. 

a. Jumlah Gate Position 

 Untuk mengetahui jumlah gate position di tahun rencana dilakukan degan 

metode perbandingan jumlah pergerakan pesawat di tahun yang ditinjau dengan 

jumlah pergerakan pesawat dan jumlah gate position yang digunakan di tahun 

ini. Selain menghitung dengan metode forecasting perlu dilkukan perhitungan 

perbandingan dengan beberapa metode salah satunya adalah metode 

Horonjeff. 

b. Perhitungan Dimendi Apron. 

Dalam melakukan desain dimensi apron terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan karena hal-hal ini menjadi dasar acuan perhitungan dimensi Apron 

namun yang paling di utamakan adalah karakteristik pesawat rencana.  

Dalam menentukan dimensi terminal apron harus diperhatikan faktor di bawah 

ini : 

a. Jumlah, jenis, karakteristik dan kemampuan maneuver pesawat terbang. 

b. Clearance distance requirement.  

c. Cara pesawat terbang keluar/masuk aircraft stand. 
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d. Konsep dasar tata letak terminal apron yang dipilih. 

Faktor-faktor di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

• Jumlah dan jenis pesawat  

Jumlah jenis pesawat terbang penumpang didapat dari prediksi lalu lintas 

udara (air trafific forecast). Dalam menentukan dimensi terminal apron yang 

digunakan adalah jumlah/jenis pesawat pada jam sibuk sedangkan dalam 

menentukan dimensi cargo apron yang digunakan adalah jumlah/jenis 

pesawat terbang rata-rata harian pada bulan tersibuk (average day activity of 

the peak month). 

• Karakteristik pesawat 

Karakteristik pesawat terbang yang harus diperhitungkan dalam menentukan 

dimensi apron adalah length, wingspan, wheel base dan turning radius. 

•  Cara pesawat terbang masuk ke aircraft stand : 

 Ada dua cara pesawat masuk ke aircraft stand dan hal ini mempengaruhi          

dimensi apron. 

1. Selft maneuvering. 

Masuk dan keluar dari aircraft stand menggunakan mesinnya sendiri. Tidak 

diperlukan tambahan personal maupun alat, tetapi akan menghasilkan apron 

yang lebih luas. 

2. Tractor Assisted. 

Di sini perlu alat tambahan tractor serta tambahan personal: operator tractor. 

3 Aircraft Ground Servicing. 

Untuk melayani penumpang dengan sempurna,pesawat terbang perlu di servis 

pada saat parkir. Maka perlu disediakan lahan di sekeliling pesawat terbang 

untuk kendaraan ground service tersebut. 

 4     Apron Taxiways and Service Roads. 

Dalam merancang dimensi apron perlu diperhatikan kebutuhan lahan untuk 

manuver pesawat terbang maupun manuver ground car, agar bisa menghemat 

luas apron. 

 Perhitungan luas Apron dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

berdasarkan FAA sebagai berikut: 

Luas Apron = panjang apron x (banyak gate x lebar gate).............................(II-15) 

   = (L + Cb + Asv +P) x (W + (0,1 x W) + Cw)) 
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Dimana :  

L  = Panjang badan pesawat 

W  = Bentang sayap pesawat 

Cb  = Area bebas antar ujung pesawat dengan gedung terminal 

Cw  = Area batas antar ujung sayap pesawat 

Asv = Area bebas untk mobil service pesawat 

P  = Area traktor sebagai alat bantu push-out pesawat 
 

3.5.1  Perhitungan Tebal Perkerasan Kaku Metode FAA 

Mencari nilai Equvalen Dual Wheel menggunakan persamaan: 

R2  = Faktor pengali untuk keberangkatan * Average annual departure.…..(II-16) 

Mencari Wheel Load (W2), digunakan persamaan: 

W2  = MTOW x 
�.G1

H&'%*,	��0*	I(%*.*�+……………………………………….…......(II-17) 

Mencari W1 dengan persamaan sebagai berikut: 

W1  = 95% x MTOW x 
#
J……………………………………………..........……...(II-18) 

N = Jumlah Roda Pendaratan  

Mencari Equivalen Annual Departure, digunakan persamaan : 

Log R1 = Log R2 ( W2 / W1)0,5 ………………………………………………………..(II-19) 

Subgrade K (rencana ) didapatkan dengan persamaan : 

K = [(1500 x CBR)/26]^0.7788…………………..………………………….....(II-20) 

Dilanjutkan dengan memplot data yang telah di dapat pada grafik K ON TOP. 

 
Gambar 2.7 Grafik K On Top Of Subbase 

Sumber : FAA, 2010 
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Hasil dari grafik diatas diplot lagi ke grafik Dual Whell Gear untuk mendapatkan 
tebal perkerasan kaku ( Rigid Pavement ). 

 

 

Gambar 2.8 Grafik Dual Wheel Gear dan Annual Departures 
Sumber : FAA, 2010 


