
BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

5.1. ANALISA PANJANG LANDASAN

Perhitungan panjang landasan menurut petunjuk dari

advisory circular AC: 150/ 5325-4A dated 1/ 29/ 90,

persyaratan yang ditetapkan FAA, dengan pesawat rencana:

Douglas, DC-9-32. Sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan oleh Garuda Indonesia Airways, jarak jelajah

Yogyakarta- Denpasar adalah 667 km, dan jarak jelajah

Yogyakarta - Cengkareng adalah 370 km, di dalam

perhitungan digunakan jarak jelajah terjauh yaitu

Yogyakarta - Denpasar: 667 km.

1. Kondisi Perencanaan

a. Karakteristik pesawat

Pesawat rencana: DC-9-32, mesin JT8 D-9

Berat lepas landas maksimum,(kg) : 48.989

Berat mendarat maksimum,(kg) : 44.900

Berat kosong operasi (kg) : 25.789

Bahan bakar untuk terbang 1,2 5 jam (kg) : 3.625

Muatan struktur maksimum,(kg) : 13.674

Berat bahan bakar kosong maksimum, (kg) : 39.463

Konsumsi bahan bakar rata-rata (kg/km) : 479
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b. Data Bandar Udara

Temperatur maksimum harian rata-rata, (C) : 32

Elevasi bandar udara,(m) : 107

Jarak penerbangan

(Yogyakarta - Denpasar),(km) : 667

Panjang landasan yang ada, (m) : 1850

Perbedaan ketinggian terbesar

pada sumbu landas pacu (m) : 3,820

Kemiringan landas pacu:3,820/1850 x 100% : 0,206

2. Panjang Landasan Pacu

a. Panjang landasan untuk pendaratan, Tabel 1 pada

Lampiran 3 untuk :

Temperatur (C) : 32

Elevasi bandar udara, (m) : 107

Berat pendaratan maksimum

yang diijinkan, (kg) : 44.900

Dengan interpolasi diperoleh

panjang landasan pacu untuk pendaratan(m) : 1.646

b. Berat lepas landas yang diinginkan

Berat kosong operasi (kg)

Muatan Struktur maksimum

Konsumsi untuk perjalanan 667 x 4.79 kg

Cadangan bahan bakar untuk perjalanan

selama 1,2 5 jam, (kg)

Berat lepas landas yang diijinkan
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25.789

13.674

3.195

3.625

46.283



Perencanaan Panjang Landasan Pacu

1. Panjang landasan pacu lepas landas, Flap 15°, Tabel

2, Lampiran 4, kecepatan bertambah -%.

Temperatur, (C)

Elevasi bandar udara, (m)

Berat lepas landas maksimum

yang diizinkan(kg)

Batas berat (kg)

Faktor reference R

Panjang landas pacu,(m)

Koreksi panjang landasan

1852 (1+0,206 x0,l).(m) : 1.889

32°

107

45.444

46.283

33,27

1.851

2. Panjang landas pacu landas, flap 15°, Tabel 3,

Lampiran 5, kecepatan bertambah 2%.

Temperatur ,(C) : 32°

Elevasi bandar udara, (m) : 107

Berat lepas landas maksimum

yang diijinkan : 45.622

Faktor reference "R" : 35,592

Batas Berat (kg) : 46.283

Panjang landasan (m) : 1.961

Koreksi panjang landasan, (m)

1961 (1+3,82/1961x100x0,1) : 1.999
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3. Panjang landas pacu lepas landas, flap 5°, Tabel 4,

Lampiran 6, bertambah kecepatan -%.

Temperatur, (C) : 32°

Elevasi bandar udara, (m) : 107

Berat lepas landas maksimum

yang diijinkan (kg) : 48.444

Faktor reference "R" : 41,520

Batas berat, (kg) : 46.283

Panjang landas pacu, (m) • 2.310

Koreksi panjang landas pacu (m)

2310 (1+3,82/2310 x 100 x 0,1) : 2.348

Untuk keamanan berat lepas landas maksimum

yang diijinkan menjadi

Berat pendaratan yang diijinkan

46500 - 3195 (kg) :

Reduksi panjang landasan (m)

Koreksi panjang landasan (m)

2162(1+3,82/2162x100x0,1)

Kemiringan landas pacu sekarang (m)

3,82/2200 x 100%

Koreksi panjang landasan (m)

2162(1+0,1736x0,1)
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: 46.500

43305 < 44900

: 2.162

: 2.200

: 0,1736

: 2.199,5

(2.200)



4. Panjang landas pacu lepas landas, flap 5

Lampiran 7, bertambah kecepatan 5%.

Temperatur (C) :

Elevasi bandar udara, (m) :

Berat lepas landas maksimum

yang diijinkan (kg)

Faktor reference "R"

Batas berat (kg)

Panjang landasan (m)

Koreksi panjang landasan (m)

2.585(1+3,82/2.585x100x0,1)

Reduksi berat lepas landas maksimum

diijinkan (kg)

Reduksi panjang landasan (m)

Koreksi panjang landasan, (m)

2.363 (1+3,820/2.363x100x100x0,1)

Tabel 5,

32°

107

48.593

48,713

46.283

2.585

2.2623

46.500

2.363

2.401

d. Panjang landas pacu lepas landas, flap 0°, Tabel 6,

Lampiran 8, bertambah kecepatan 6%.

Temperature (C)

Elevasi bandar udara (m)

Berat lepas landas maksimum

yang diijinkan, (kg)

faktor reference "R"

Batas berat, (kg)

Panjang landasan, (m)
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32°

107

48.786

53,319

46.283

2.868



Koreksi panjang landasan (m)

2.868(1+3,820/2.868x100x0,1) : 2.906

Reduksi berat lepas landas maksimum

yang diijinkan (kg) : 46.500

Reduksi panjang landasan, (m) : 2.607

Koreksi panjang landasan, (m)

2.607(1+3,820/2.607x100x0,1) : 2.645

Ikhtisar

a. Panjang landasan untuk pendaratan

Berat pendaratan maksimum

yang diijinkan : 44.900 kg

Panjang landasan untuk pendaratan : 1.646 m

b. Panjang landasan untuk lepas landas dapat dilihat

pada tabel 5-1 di bawah ini

Tabel 5.1 Panjang landasan pacu yang diperlukan untuk

lepas landas

Flaps (derajat) 15 15 5 5

Bertambah kecepatan (%) - 2 - 5 6

Berat lepas landas maksimum (kg) 48989 48989 48989 48989 48989

Berat lepas landas yang dujinkan (kg) 46283 46283 46283 46283 46283

Berat lepas landas maksimum yang

diijinkan (kg) 45444 45622 48444 48593 48786

Koreksi panjang landasan (m) 1889 1999 2348 2623 2906

Reduksi berat lepas landas

maksimum yang dujinkan (kg) - - 46500 46500 46500

Koreksi panjang landasan (m) 1890 1999 2200 2401 2645
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4. Rangkuman

Aircraft performance flaps 5°, speed increase 0%

Berat lepas landas maksimum

Berat lepas landas yang diinginkan

Berat lepas landas maksimum

yang diijinkan

Berat pendaratan yang diinginkan

Berat pendaratan maksimum

yang diijinkan

Panjang landasan untuk pendaratan

Panjang landasan untuk lepas landas

Panjang lepas landasan rencana

Pertambahan panjang landasan

48.989 kg

46.283 kg

46.500 kg

43.305 kg

44.900 kg

1.646 m

2.200 m

2.200 m

2200 - 1850

= 350 m

5.2 ANALISA KEMIRINGAN LANDASAN

Geometri landas pacu yang sudah ada adalah sebagai

berikut:

1. Panjang landasan

2. Lebar landasan

3. Efektif gradien

1850 m

40 m

(El.max - El.min)/L runway

(101,68 - 97, 348)/ 1850

= 0,206%

5.2.1.Kemiringan Longitudinal

a. Profil memanjang

Menurut data pengukuran profil memanjang, tampak

bahwa terdapat bagian dari landasan
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kemiringannya lebih besar dari 1,25% dan

terdapat bagian yang perubahan kemiringannya

melebihi 1,5%

Seperdelapan pertama dari panjang landasan

kemiringannya adalah -0,314% dan seperdelapan

dari panjang berikutnya adalah sebesar +0,395%,

kemiringan seperempat terakhir dari panjang

landasan adalah -0,621%, ternyata masih di

bawah 0,8% (kemiringan maksimum yang

disyaratkan oleh ICAO).

b. Jarak antar perubahan kemiringan (D)

Dengan panjang landas pacu sebesar 1850 meter,

jarak antara perubahan kemiringan dapat

dihitung dengan rumus :

D = 30.000 {Ix -y| + ly -z|}

DI dari sta. 06 sampai sta. 40 sepanjang 175 m

D2 sta. 40 sampai sta. 238 sepanjang 990 m

D min = 30.000[(0,52+0,539)+(-0,539-0,383)]/100

= 548,1 m > 175 m —> perhitungan perbaikan

D2 min = 30.000[(-0,539-0,383)+(0,383+0,472)]/ 100

= 510 m < 990 m OK

Dari hasil perhitungan di atas terdapat jarak

antara perubahan kemiringan yang tidak memenuhi

persyaratan dari ICAO sehingga perlu diperbaiki.
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5.2.2. Kemiringan melintang

Kemiringan melintang dari bandar udara Adisucipto

saat ini melebihi persyaratan dari ICAO untuk

landasan kode 4C, maupun syarat dari FAA. Untuk

landasan yang melayani pesawat B-737 dan DC-9,

yaitu tidak boleh melebihi 1,5%. Perbaikan terhadap

profil melintang dari landasan dapat dilihat pada

lampiran no. 10.

5.2.3. Geometri Perpanjangan Landas Pacu

Perpanjangan landas pacu sepanjang 350 m

direncanakan ke arah timur. Sehingga panjang landas

pacu menjadi 22 00 m.

Karena tidak terdapat data mengenai elevasi tanah

dasar pada arah perpanjangan landasan, maka elevasi

pada ujung landasan yang baru dianggap 99,600 m

(termasuk overlay).

Perpanjang profil dimulai dari landas pacu 27 lama

dengan sta. 370 dan elevasi +98.252 m (termasuk

tebal overlay 10 cm) sampai sta. 440 dan elevasi

+99,600, sehingga besarnya kemiringan mamanjang

rata-rata adalah sebesar 0,385%.

Dengan memandang panjang landas pacu secara

keseluruhan (2200), maka jarak antar perubahan

kemiringan dapat dihitung dengan rumus :

D = 30000 [(x-y)+(y-z)]
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DI dari sta. 050 sampai sta. 229 sepanjang 895 m

D2 dari sta. 229 sampai sta. 374 sepanjang 720 m

DI min = 30000 {(-0,416-0,423) +(0,423+0,424)}/ 100

= 30.000. (1,686)/100

= 505,8 < 895 OK

D2 min = 30000{(0,423 + 0,424)+(0,442 - 0,402)}/ 100

= 30000 (1,673)/ 100

= 501, 90 < 720 m OK

Dari hasil perhitungan di atas maka jarak antar

perubahan kemiringan memanjang landas pacu baru

sepanjang 22 00 m memenuhi syarat untuk kode nomer

4 dan code letter C.

Untuk mempermudah pembacaan hitungan dan hasil

hitungan di atas dicantumkan dalam tabel 5.2 di

bawah ini.
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Tabel 5.2. Hasil Hitungan Jarak Antar Perubahan

Kemiringan Landas Pacu

sta 0 50 229 374 440

elevasi 91*,5 97,46 io:1,2 98,19 99,6

jarak (D) 250 895 720 350

Slope (G) -0,416 0,42% -0,42% 0,40%

D min (m) 505,8 501,9

Hasil D>D rain D>Drnin

5.3. ANALISA UKURAN APRON

Ukuran apron saat ini yaitu 247 x 86 m2 dan

dirancang untuk 6 buah pesawat DC-9

Wing span DC-9

Panjang badan pesawat

Untuk 6 buah pesawat

Jarak antar pesawat

28,45

36,37m

6x28,45=171 m

9 m (wing tip clearance menurut

ICAO untuk code letter C adalah

4,5 m)

Untuk 6 pesawat : 6 x 9 = 54 m.

Jadi untuk enam buah pesawat diperlukan panjang apron :

171 + 54 = 225 m.

Untuk dapat melewati pesawat lain yang sedang parkir maka

diperlukan lebar apron: 36,37 + 28,45 + 9 = 74 m
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Ukuran apron yang diperlukan adalah : 225 x 74 m

Ukuran apron yang tersedia saat ini : 247 x 86 m, cukup

untuk menampung 6 buah pesawat DC-9. -

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PARKIR HIDUNG KE DALAM

Dalam konfigurasi hidung ke dalam ini (nois-in)

pesawat di parkir tegak lurus gedung terminal, dengan

hidung pesawat berjarak sedekat mungkin dengan gedung

terminal.

• Keuntungannya:

- Pesawat melakukan manuver ke dalam posisi parkir

tanpa bantuan peralatan penarik.

- Membutuhkan daerah di pintu hubung yang paling kecil

untuk sebuah pesawat yang ditentukan.

- Menimbulkan tingkat kebisingan yang paling rendah

karena ia meninggalkan pintu hubung tidak dengan

kekuatan mesin sendiri.

- Tidak menimbulkan semburan jet ke gedung terminal.

- Memudahkan penumpang naik ke pesawat, karena hidung

pesawat terletak di dekat gedung terminal.

Q Kerugiannya :

- Harus disediakan alat pendorong pesawat.

- Pintu belakang pesawat tidak dapat digunakan secara

efektif oleh penumpang.
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Gambar 5.1. Landas parkir dengan 6 posisi pesawat
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5.4 ANALISA LANDAS HUBUNG (TAXIWAY)

a. Ukuran taxiway.

Ukuran yang tersedia sekarang 80 x 30 m, dengan

sudut tikungan 90°. Panjang taxiway 80 m

memungkinkan dipergunakan pesawat DC-9 secara

berurutan dengan panjang badan yang dimiliki

36,37 m dengan lebar 30 m, tergolong dalam

taxiway kode E .

Lebar sayap DC-9 : 28,45 m

Jarak antar roda pendaratan DC-9 : 5 m
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Jarak bebas minimum dari sisi terluar roda

pendaratan utama dengan perkerasan taxiway untuk

kode E adalah 4,5 m, jadi dibutuhkan lebar

perkerasan : (4,5.2)+5 = 14m < 30 m. Dengan

sudut tikungan 90°, kecepatan rata-rata pesawat

yang memasuki taxiway disyaratkan sebesar 32

km/jam atau 20 mil/h sehingga jari - jari

belokan dapat dihitung dengan rumus sebagai

berikut :

15/

dengan V = 20 mil/h

f = 0,13

jadi

202
R2 = = 200kaki = 60m

* 15.0, 13

Maka jari-jari tikungan yang diperlukan adalah

sebesar 60 m dan karena hanya di pergunakan

dengan kecepatan rendah maka tidak diperlukan

lengkung peralihan. Pada Bandar Udara Adisucipto

untuk i?;? =• 200 kaki sudah memenuhi persyaratan

yang telah ditetapkan oleh FAA.

Dengan jadwal penerbangan yang tidak terlalu

padat yaitu 6 kali penerbangan untuk Jakarta,
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taxiway dengan ukuran 80 x 30 m dan dengan sudut

90° dapat memenuhi penerbangan.

k

-jf-

LANDAS
HUBUNG

LANDAS PACU

$2- 200kal<i

k

Gambar 5.2. Landas Hubung bersudut 90°

b. Kemiringan landas hubung (Taxiway)

Landas hubung bandar udara Adisucipto termasuk

dalam golongan kode huruf E, Kemiringangan

memanjang maksimum tidak boleh lebih dari 1,5%

dan kemiringan melintang dibuat 1,5% sesuai

syarat yang ditetapkan ICAO dan FAA.

5.5 TINJAUAN STANDARD PERENCANAAN GEOMETRIK DAERAH

PENDARATAN PADA BANDAR UDARA

Q Standar rancangan pada ICAO.

Ditekankan untuk keseragaman dan keselamatan

pada penerbangan tingkat internasional dan

berlaku untuk semua negara anggota

• Standard rancangan FAA
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Memberikan keseragaman fasilitas-fasilitas

bandar udara di Amerika serikat, mirip dengan

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh ICAO

serta saling melengkapi meskipun ada sebagian

yang berbeda. Perbedaanya terutama pada

penggolongan bandar udara, pada klasifikasi

bandar udara .

• ICAO berdasarkan unsur panjang landasan pacu

acuan pesawat terbang dan bentang pesawat serta

bentang roda utama bagian luar .

Q FAA berdasarkan bobot lepas landas maksimum

dan kategori pendekatan ke landasan (approach

category) yang berdasar kepesatan pesawat pada

saat mendekati landasan.

5.6 TINJAUAN HASIL ANALISA

a. Klasifikasi bandar udara .

Ukuran landas pacu lama sebesar 40x1850 m

setelah dilakukan perbaikan dan perpanjangan

menjadi 45 x 2200 m. Landasan ini akan

dipergunakan oleh pesawat DC-9 dan B-737. Dengan

lebar sayap pesawat kritis sebesar 28,45m masuk

ke dalam golongan kode angka 4 dan kode C

menurut ICAO, masuk dalam kelompok pesawat III

menurut FAA secara penuh .
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Kemiringan Landas Hubung

Setelah diadakan perbaikan pada landasan pacu

baik profil memanjang dan melintang seperti

terlihat pada lampiran maka landasan pacu baru

dan perpanjangannya telah sesuai dengan syarat-

syarat yang ditetapkan ICAO maupun FAA.

Maksimum longitudinal slope sebesar 1,05%

sepanjang 60 m, mulai darti sta. 323 sampai sta

335 ini masih di bawah ketentuan yang ditetapkan

untuk* landasan dengan kode 4C yang digunakan

pesawat DC-9 dan B-737 yaitu sebesar 1,25%.

Maksimum longitudinal slope change sebesar 0,60%

pada sta. 375 masih di bawah persyaratan yaitu

sebesar 1,5%.

Seperempat pertama dari panjang landasan

kemiringannya sebesar : (98,400 - 98,712)/550 =

-0,057%.

Seperempat terakhir dari panjang landasan

kemiringannya sebesar : (99,500 - 99,137)/550 =

0,066%.

Ternyata memenuhi syarat ditetapkan oleh ICAO dan

FAA yaitu antara 0% sampai 0,8%.

Kemiringan melintang maksimum landas pacu baru

dan perpanjangan dibuat sebesar 1,5% untuk

menghindari tergenangnya air hujan ini sesuai

dengan syarat yang ditetapkan oleh ICAO maupun

FAA.



c. Ukuran Apron

Untuk ukuran apron setelah diadakan perhitungan

ternyata mampu untuk menampung 6 buah pesawat

kritis DC-9 yang membutuhkan luas 225 x 74 m.

Sedang ukuran yang ada 247 x 86 m. Jarak apron

terhadap garis pusat landas pacu seperti

terlihat pada gambar lampiran-1, adalah sebesar

95 + 20 = 115 m

FAA 'menetapkan jarak minimum tempat parkir

pesawat terhadap garis pusat landas pacu untuk

katagori pesawat III adalah sebesar 150 m. Untuk

lebih aman harus dilakukan penambahan jarak

sebesar : 150 - 115 = 35 m, ke arah apron

d. Landas Hubung (taxiway)

Ukuran yang ada sebesar 80 x 30 m dan sudut belok

sebesar 90° dengan jari-jari belokan sebesar 60 m,

termasuk dalam taxiway kode huruf E. Dengan

ukuran tersebut taxiway dapat melayani pesawat

DC-9 dengan panjang badan pesawat 36,37 m dan

lebar pesawat 28,45 m, jarak antar roda

pendaratan 5 m.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

1. Geometri landas pacu lama tidak memenuhi persyaratan

dari ICAO maupun dari FAA, untuk melayani pesawat

DC-9 dan B-737 dengan kapasitas penuh.

2. Untuk melayani pengoperasian pesawat DC-9 maupun

B-737 secara penuh dengan aman, nyaman serta

ekonomis, landasan pada Bandar Udara Adisucipto harus

dilakukan perbaikan pada profil memanjang dan

melintang serta harus diperpanjang menjadi 45 x 2.200

meter.

3. Ukuran Taxiway dan Apron pada Bandar Udara Adisucipto

cukup untuk melayani kebutuhan penerbangan pesawat

DC-9 maupun B-737, sebanyak 6 buah pesawat dalam

waktu yang bersamaan.

6.2. SARAN

1. Dalam perencanaan profil memanjang serta melintang

landasan harus diperhatikan keadaan topografi lokasi

perencanaan, agar diperoleh perbandingan volume

galian dan timbunan yang baik sehingga ekonomis,

disamping supaya tidak tergenang air hujan.

2. Untuk lebih aman jarak apron terhadap centerline

runway harus ditambah menjadi 150 meter. Hal ini

sesuai dengan persyaratan ICAO untuk kode number 4
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dan kode letter C, serta untuk katagori pesawat III

(DC-9 dan B-737) menurut FAA.

3. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan-

peraturan dari ICAO dan FAA untuk kondisi bandar

udara di Indonesia.
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