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ABSTRAK 

Aktivitas Bandara Adisutjipto setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, 

baik dari jumlah penumpang, maupun pesawat. Berdasarkan data total pergerakan lalu  

lintas  angkatan  udara  dari  PT  Angkasa  Pura  I  (Persero), pada tahun 2016  jumlah 

penumpang di bandar udara Adisutjipto mencapai 7.208.557 orang ditahun 2016 

pencapaian ini meningkat sebesar kurang lebih 13% jika dibandingkan dengan jumlah 

penumpang pada tahun 2015 sebanyak 6.380.336 orang. Pada tahun 2017 jumlah 

penumpang sebanyak 7.817.731 Juta penumpang, sedangkan untuk jumlah pesawat 

pada tahun 2017 mencapai 64.955 pesawat sedangkan untuk kargo mencapai 

15.575.066 kg (Sumber Angkasa Pura I). Dengan kapasitas bandara Adisutjipto 

mencapai 1,4 juta penumpang pertahunnya bisa ditarik kesimpulan bahwa bandara 

adisutjipto dikatakan over capacity Dengan jumlah penumpang mencapai lebih dari 5 

juta penumpang pertahun, solusi dari over capacity adalah dengan meningkatkan 

kinerja pada area – area yang bersinggungan langsung dengan pengguna jasa bandara. 

Metode yang digunakan guna mengoptimalkan efektivitas waktu yang ada pada 

area hall kedatangan penumpang pesawat bandar udara Adisutjipto yogyakarta ini 

perlu kita lihat apakah mampu memenuhi kebutuhan. Cara yang digunakan adalah 

dengan melaksankan survai langsung dilapangan. Hasil survai dilapangan tadi 

kemudian dianalisis dengan menghitung durasi kendaraan rata–rata dan dengan 

keadaan Faktual di lapangan.  

Dari hasil analisis diperoleh durasi kendaraan rata–rata 3,65 menit : volume 

kendaraan terbanyak selama 7 hari penelitian dengan durasi penelitian 13.25 jam/hari 

adalah pada hari sabtu sebesar  910 kendaraan. Rata-rata lamanya kendaraan berhenti 

tertinggi terjadi pada hari Rabu selama 3,97 menit. Akumulasi tertinggi terjadi pada 

hari senin yakni sebesar 106 kendaraan/jam yang terjadi antara pukul 07.00–08.00.  

Jumlah petak pada area hall secara faktual adalah 15 kendaraan berdasakan hitungan. 
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