
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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PENUTUP

Tugas akhir merupakan karya tulis akhir mahasiswa untuk dapat

mengikuti Ujian Pendadaran ( Wawancara) sebagai rangkaian kegiatan dalam

menyelesaikan Studi di Program Strata Satu (SI) Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyusun tugas akhir mahasiswa dituntut untuk berperan aktif

dalam mengembangkan pola berpikir sebagai seorang perencana, sehingga

mahasiswa akan lebih banyak mempunyai kesempatan mendalami arti penting

dan kegunaan dari berbagai macam ilmu yang telah dipelajari di bangku

kuliah.

Berkat bimbingan yang tulus dari Asisten serta petunjuk dari Dosen

Pembimbing, akhirnya penyusun dapat juga menyelesaikan tugas akhir ini.

Penyusun menyadari bahwa hasil kerja ini hanya merupakan suatu awal dari

suatu perjalanan untuk menimba pengetahuan dan pengalaman di masa yang

akan datang.

Akhirnya penyusun berharap, semoga semua apa yang telah di

kemukakan dalam tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada

khususnya dan pada pembaca pada umumnya dalam mendalami ilmu

pengetahuan.

Penyusun
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