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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Bandar Udara Ahmad Yani merupakan salah satu bandar udara yang 

berstatus internasional di Provinsi Jawa Tengah. Bandar udara ini terletak di kota 

Semarang berjarak 5 km dari pusat kota Semarang. Bandar Udara Ahmad Yani 

berada pada titik koordinat 06º58’35” LS - 110º22’38” BT. Memiliki satu runway 

dengan panjang 2620 m dan 8 tempat parkir pesawat dengan luas apron 29.032 m
2
 

serta memiliki 2 buah terminal penumpang dan 1 buah terminal kargo.  

 Menurut data BPS (Berita Resmi Statistik) Provinsi Jawa Tengah jumlah 

penumpang Bandar Udara Ahmad Yani dari tahun 2011 sampai dengan 2016 

dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini: 

 

           (Sumber: BPS (Berita Resmi Statistik) Provinsi Jawa Tengah) 

Gambar 1.1 Jumlah Penumpang Bandar Udara Ahmad Yani 

 

 Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan terhadap jumlah penumpang 

yang yang cukup tinggi pada tahun 2016 di Bandar Udara Ahmad Yani. Dengan 

luas terminal penumpang 6.708 m
2
 dan kapasitas daya tampung ruang terminal 

yang tersedia sebesar 880.000 penumpang pertahun (www.achmadyani-

airport.com). Maka diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah penumpang yang
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lebih tinggi lagi dikarenakan bandar udara Ahmad Yani merupakan salah bandar 

udara yang lokasinya berada di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang 

Sebagai pusat pemerintahan, administrasi, dan perekonomian, terdapat juga 

beberapa perguruan tinggi sebagai pusat penegembangan ilmu dan riset serta 

potensi pariwisata yang kian berkembang merupakan faktor  penunjang yang 

membuat bandar udara Ahmad Yani menjadi salah satu sarana untuk 

memperlancar kegiatan tersebut.  

 Selain itu bandar udara ini juga telah membuka rute penerbangan baru yang 

menarik minat para penumpang untuk menggunakan jasa pelayanan penerbangan 

melalui bandar udara Ahmad Yani. Mengingat kota semarang merupakan salah 

satu kota yang sibuk dengan berbagai macam kegiatan bisnis dan investasi, 

keberadaan bandara Ahmad Yani menjadi hal yang diperhitungkan dalam upaya 

pengembangan kota semarang ke arah yang lebih baik lagi.   

 Berdasarkan alasan tersebut, untuk mengantisipasi perkembangan jumlah 

penumpang kedepan serta mempertahankan standar pelayanan di bandara, maka 

dilakukan evaluasi terhadap kapasitas terminal penumpang pada bagian check-in 

area, ruang tunggu keberangkatan, dan baggage claim area yang merupakan 

bagian penting dari pemrosesan penumpang.sehingga dapat mencapai tingkat 

pelayanan yang sesuai, dari pemaparan latar belakang, maka dilakukan penelitian 

tugas akhir dengan judul “Evaluasi Kapasitas dan Tingkat Pelayanan 

Terminal Penumpang Bandar Udara Ahmad Yani”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana fasilitas terminal penumpang Bandar Udara Ahmad Yani saat 

ini? 

2. Bagaimana kinerja pelayanan pada bagian check-in area dan sistem 

antrian penumpang yang diterapkan? 

3. Bagaimana kinerja pelayanan pada bagian ruang tunggu keberangkatan 

domestik? 

4. Bagaimana kinerja pelayanan pada bagian baggage claim area? 
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5. Bagaimana pelayanan fasilitas di terminal penumpang bandar udara 

Ahmad Yani berdasarkan persepsi penumpang pada bagian check-in area, 

ruang tunggu keberangktan dan baggage claim area, serta berapa banyak 

perkiraan jumlah penumpang untuk lima tahun kedepan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi fasilitas terminal penumpang Bandar Udara Ahmad Yani 

saat ini. 

2. Mengevaluasi kinerja pelayanan pada bagian check-in area dan sistem 

antrian yang digunakan di terminal penumpang Bandar Udara Ahmad  

Yani . 

3. Mengevaluasi kinerja pelayanan pada bagian ruang tunggu keberangkatan 

domestik. 

4. Mengevaluasi kinerja pelayanan pada bagian baggage claim area. 

5. Mengevaluasi pelayanan fasilitas di terminal Bandar Udara Ahmad Yani 

berdasarkan persepsi penumpang sebagai pihak yang merasakan efek 

pelayanan di terminal yang meliputi bagian check-in area, ruang tunggu 

keberangkatan, dan baggage claim area serta mengetahui jumlah 

penumpang berdasarkan data pergerakan penumpang tahun sebelumnya  

untuk lima tahun ke depan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Membantu pihak Bandar Udara untuk mengetahui kondisi dan kapasitas 

terminal penumpang di bandar udara Ahmad Yani, sehingga dapat 

dilakukan evaluasi guna mengoptimalkan kinerja dari terminal building 

kedepannya. 

2. Membantu pihak penumpang didalam memberikan masukan ke operator 

Bandar Udara mengenai kepuasan terhadap fasilitas yang disediakan 

didalam terminal building guna memberikan rasa nyaman saat berada di 

area bandar udara. 
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3. Membantu pihak maskapai didalam meningkatkan kualitas pelayanan 

didalam melayani penumpang dan memberikan informasi mengenai 

perkembangan bandar udara berdasarkan dari data penelitian yang 

diperoleh. 

E. Batasan Masalah 

Dalam penyajian tugas akhir ini dilakukan pembatasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Tidak membahas mengenai fasilitas sisi udara (air side) seperti runway, 

taxiway, dan apron. 

2. Evaluasi hanya dilakukan pada terminal domestik. 

3. Evaluasi hanya di lakukan pada bagian check-in area, ruang tunggu 

keberangkatan domestik, dan baggage claim area. 

4. Tidak membahas tentang fasilitas parkir dan hall pengunjung. 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian Tugas Akhir ini mengambil judul “Evaluasi Kapasitas dan Tingkat 

Pelayanan Terminal Penumpang Bandar Udara Ahmad Yani”. Adapun penelitian 

sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut: 

1. Yarlina (2012), dengan judul “Analisis Kapasitas Terminal Penumpang di 

Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II”. 

2. Paranoan (2012), dengan judul “Evaluasi Kinerja Terminal Penumpang 

Bandar Udara Sentani Jayapura”. 

3. Yarlina (2016), dengan judul “Evaluasi Kinerja Pelayanan Penumpang di 

Bandar Udara Sultan Thaha Jambi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

G. Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang sudah banyak di 

lakukan dan memiliki beberapa kemiripan dan perbedaan di dalam ruang lingkup 

kajiannya seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.1 sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Penulis 

dan 

Tahun 

Judul Tujuan Metode 

Lita 

Yarlina, 

(2012) 

Analisis 

Kapasitas 

Terminal 

Penumpang di 

Bandar Udara 

Sultan Mahmud 

Badaruddin II 

Memberikan ruang 

gerak yang cukup 

bagi pengguna jasa, 

serta dalam upaya 

mengantisipasi 

meningkatnya jumlah 

pengguna jasa di 

bandar udara dari dan 

menuju kota 

Palembang sebagai 

pintu gerbang 

pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi 

Sumatra Selatan. 

Analisis deskriftif 

dari hasil 

perhitungan 

kebutuhan standar 

pelayanan 

penumpang dengan 

ketersediaan 

kapasitas terminal 

saat ini. 

Arnold P 

(2012) 

Evaluasi Kinerja 

Terminal 

Penumpang 

Bandar Udara 

Sentani Jayapura 

Menganalisa 

kebutuhan jumlah 

check in counter dan 

security check in serta 

melakukan 

perhitungan luasan 

ruang tunggu 

keberangkatan dan 

baggage claim area, 

kemudian melakukan 

analisa kuisioner 

Berdasarkan SNI  

03-7046-2004 dan 

 SKEP 77 tahun 2005 
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Tabel 1.1 (Lanjutan) 

Penulis 

dan 

Tahun 

Judul Tujuan Metode 

Lita 

Yarlina, 

(2016) 

Evaluasi Kinerja 

Pelayanan 

Penumpang di 

Bandar Udara 

Sultan Thaha 

Jambi 

Mengetahui tingkat 

kepuasan penumpang 

angkutan udara 

terhadap kualitas  dan 

pelayanan dari 

fasilitas terminal 

bandar udara yang 

disediakan oleh 

penyelenggara 

Bandara Sultan Thaha 

Jambi. 

Survei dan observasi, 

dengan melakukan 

penyebaran kuisioner  

dan pengempulan 

data sekunder 

mengenai fasilitas 

bandara Sultan 

Thaha 

Penelitan 

Penulis 

(2018) 

Evaluasi 

Kapasitas dan 

Tingkat 

Pelayanan 

Terminal 

Penumpang 

Bandar Udara 

Ahmad Yani 

Mengevaluasi fasilitas 

dan kinerja pelayanan 

terminal penumpang 

serta melakukan 

peramalan jumlah 

penumpang dimasa 

yang akan datang 

Survei  service time 

dan observasi, 

dengan melakukan 

penyebaran kuisioner  

dan pengempulan 

data sekunder dari 

pihak bandara 

 

 

 

 


