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Abstrak — Bandar Udara Juanda adalah bandar udara dengan tipe pelayanan 
penerbangan internasional dan domestik yang melayani pengguna jasa transportasi udara 
di kawasan Kota Surabaya dan daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Timur.Bandar Udara 
Juanda dewasa ini telah mengalami peningkatan dan perkembangan dari kondisi eksisting 
yakni dengan luas semula 28.088 m2 menjadi 51.500 m2

Survei yang akandilakukan untuk penelitian ini antara lain adalah survei identifikasi 
model dan panjang antrian, penentuan distribusi kedatangan penumpang pada fasilitas 
pelayanan dan waktu pelayanan penumpang. Survei identifikasi model dan panjang 
antrian ini dilakukan untuk mengetahui disiplin antrian pada penumpang berdasarkan 
jumlah kedatangan penumpang pada fasilitas dan jumlah pelayanan yang tersedia. Survei 
pada fasilitas pelayanan penumpangdi terminal domestik dilakukan dengan mencatat 
jumlah penumpang beserta waktu pemrosesan penumpang pada fasilitas pelayanan seperti 
check-in counter, baggage claim danlain sebagainya. Survei dilakukan antara hari kerja 
pada kondisi peak hours dan off peak hours. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis antrian dengan pendekatan distribusi Poisson. Apabila diperoleh nilai μ di 
atas nilai λ maka penyelesaian dilakukan dengan cara teori antrian biasa, tetapi apabila 

.Namun empat tahun setelah 
beroperasi, rata-rata penumpang yang menggunakan fasilitas Bandar Udara Juanda 
mencapai 32 ribu orang per hari atau dua kali lipat dari kapasitas ideal. Persentase 
kenaikan jumlah penumpangdari tahun 2008 hingga akhir tahun 2009 adalah sekitar 12%. 
Diperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat dengan estimasi pertumbuhan 
tiap tahun sebesar 10-15% seiring dengan program maskapai penerbangan yang 
membuka rute baru dari Bandara Juanda. Tingginya demand berhubungan erat dengan 
proses pelayanan penumpang pada Bandar Udara Juanda. Untuk itu perlu dilakukan 
studi terhadap waktu pelayanan untuk tiap-tiap proses pelayanan keberangkatan pada 
penumpang di terminal domestik Bandar Udara Juanda dari maskapai penerbangan yang 
beroperasi ditinjau terhadap standar waktu pelayanan minimum menurut Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara (SKep No.284/X/1999), melakukan identifikasi pengelolaan 
penumpang pada fasilitas pelayanan di terminal domestik Bandar Udara Juanda dengan 
distribusi Poisson dan menentukan nilai service rate. 
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diperoleh nilai λ di atas nilai μ maka penyelesaian dilakukan dengan cara varying arrival 
rate problems. 

Melalui studi ini diketahui bahwa jumlah antrian penumpang terbanyak di fasilitas 
check in terjadi pada hari sabtu, minggu dan senin untuk enam buah maskapai 
penerbangan yang ditinjau (Lion Air, Garuda Citilink, Batavia Air, Air Asia, Sriwijaya 
Air dan Wings Air), sedangkan jumlah antrian penumpang terbesar terjadi pada 
maskapai penerbangan Lion Air.  
 
Kata Kunci— armada penerbangan, distribusi Poisson, Standar Waktu Pelayanan Minimum 

menurut SKep Dirjen Hubud No. 284/X/1999, terminal domestik,varying arrival 
rate problems, waktu pelayanan penumpang 

 
1. Pendahuluan 
 
 Bandar Udara Internasional Juanda adalah 
bandar udara dengan tipe pelayanan 
penerbangan internasional dan domestik yang 
melayani pengguna jasa transportasi udara di 
kawasan Kota Surabaya dan daerah sekitarnya 
di Propinsi Jawa Timur.Bandar Udara 
Internasional Juanda terletak di Kecamatan 
Sedati, Kabupaten Sidoarjo sejauh ± 20 km di 
sebelah selatan Kota Surabaya. Proses 
operasional Bandar Udara Juanda dikelola 
oleh PT. Angkasa Pura I (Persero). PT. 
Angkasa Pura I (Persero) adalah badan usaha 
milik negara yang khusus mengelola fasilitas 
transportasi udara beserta kelengkapannya dan 
berada di bawah pengawasan Departemen 
Perhubungan melalui Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara (Ditjen Hubud).Bandar 
Udara Internasional Juanda dewasa ini telah 
mengalami peningkatan dan perkembangan 
dari kondisi eksisting yakni dengan luas 
semula 28.088 m2 menjadi 51.500 m2

 Peningkatan dan pengembangan Bandar 
Udara Juanda meliputi antara lain: perluasan 
lahan parkir yang direncanakan dapat 
menampung lebih dari 3000 kendaraan; 
penambahan bagian pada gedung terminal 
yakni untuk jalur keberangkatan penumpang 
(departure terminal) dan jalur kedatangan 
penumpang (arrival terminal) yang 

direncanakan dapat melayani sejumlah 6 – 7 
juta penumpang per tahun; perluasan terminal 
kargo yang direncanakan mampu untuk 
menampung sebesar 12.000 ton kargo tiap 
tahun; penambahan fasilitas  passengers 
interface pada jalur terminal keberangkatan 
dan kedatangan penumpang dengan 
passengers nose sebanyak 11 buah; 
peningkatan standar ruang tunggu penumpang 
pada terminal keberangkatan untuk 
penerbangan internasional dan domestik 
menjadi standar internasional; serta dilengkapi 
dengan FIDS (Flight Information Display 
System) atau Sistem Penunjuk Informasi 
Penerbangan yang dapat membantu 
penumpang untuk mengetahui jadwal 
kedatangan dan keberangkatan pesawat 
terbang secara terkini [5].  

. 

Namun peningkatan dan pengembangan 
Bandar Udara Juanda yang telah dilakukan 
masih belum dapat mengatasi pesatnya 
pertumbuhan penumpang transportasi udara di 
Jawa Timur sehingga membuat Bandar 
UdaraJuanda semakin padat. Setelah 
mengalami renovasi dan mulai dioperasikan 
pada tanggal 16 November 2006, bandara 
terbesar kedua di Indonesia itu didesain untuk 
menampung penumpang sebanyak 15 ribu 
orang per hari atau kira-kira 6 – 7 juta 
penumpang per tahun dengan jumlah 
penerbangan yakni 8 penerbangan 
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internasional dan 16 penerbangan domestik 
[8]. Namun baru empat tahun setelah 
beroperasi, rata-rata penumpang yang 
menggunakan fasilitas Bandar Udara Juanda 
mencapai 32 ribu orang per hari atau dua kali 
lipat dari kapasitas ideal. Pada akhir tahun 
2009 jumlah penumpang sudah di atas 10 juta 
orang sehingga terjadi kenaikan sekitar 12% 
dari tahun 2008 yang hanya 8,88 juta orang. 
Sedangkan selama tiga tahun terakhir 
pertumbuhan penumpang mencapai 42,8%. 
Jadi dapat dikatakan jumlah penumpang di 
Bandar Udara Juanda sudah sangat padat. 
Diperkirakan kepadatan di Bandar Udara 
Juanda dipastikan akan semakin bertambah 
pada tahun 2011 dan diprediksikan untuk lima 
tahun ke depan bandara tersebut tidak bisa lagi 
menampung penumpang. Disebabkan jumlah 
penumpang akan terus meningkat dengan 
estimasi pertumbuhan tiap tahun sebesar 10-
15% seiring dengan program maskapai 
penerbangan yang membuka rute baru dari 
Bandara Juanda [5]. 
Kondisi ini tak lepas dari melonjaknya arus 
penumpang dalam beberapa bulan terakhir 
(Agustus – September 2011).Saat jam-jam 
sibuk pukul 06.00–11.00, di pintu masuk 
penumpang domestik pada bandar udara itu 
selalu diwarnai antrian panjang.Di antara jam-
jam sibuk itu, yakni puncaknya pukul 07.00 
hingga pukul 09.00 tampak kesibukan yang 
berlangsung di ruang boarding pass.Sehingga 
terlihat antrian calon penumpang yang 
memanjang di depan counter setiap maskapai 
penerbangan yang beroperasi di Bandar Udara 
Juanda. 
Bahkan antrian penumpang di counter 
boarding pass Maskapai Garuda Citilink, Air 
Asia, maupun Lion Air terjadi sampai sekitar 
15 meter. Sehingga untuk keperluan boarding 
pass, seorang penumpang harus rela 
menghabiskan waktu antara 10-15 menit, 
sebelum terbang sesuai tujuan masing-masing. 

Untuk kenyamanan pelayanan penumpang, 
setiap maskapai penerbangan telah membuka 
minimal dua meja proses boarding pass. 
Namun karena terlalu padatnya penumpang 
terutama pada jam-jam sibuk, tetap saja terjadi 
antrian panjang. Apalagi pada hari sabtu dan 
minggu atau memasuki musim liburan, jumlah 
penumpang pasti akan melonjak tajam [16]. 
 
Berkaitan dengan hal pelayanan penumpang 
pada Bandar Udara Juanda, suatu studi yang 
dilakukan oleh Mardoko (2008) yakni 
membahas tentang analisa kepuasan 
penumpang terhadap pelayanan Bandar Udara 
Juanda.Studi ini menghasilkan beberapa 
kesimpulan yang salah satunya adalah tentang 
ketidakpuasan penumpang terhadap 
kemudahan mendapatkan informasi mengenai 
pengaturan atau kepastian jadwal 
keberangkatan pesawat terbang [8]. 
Alj (2000) dalam penelitiannya tentang 
menghitung besar delay yang sebenarnya 
berkaitan terhadap kepadatan ruang udara 
(airspace) pada lalu lintas penerbangan di 
bandar udara. Kepadatan secara tipikal terjadi 
karena peningkatan level dari demand atau 
kapasitas yang tidak memadai. Kapasitas pada 
gilirannya dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan 
performa dari Air Traffic Control. Pengukuran 
besar delay didasarkan atas perbandingan 
waktu gate to gate aktual sebagai tolok ukur 
(benchmark) yang konsisten sebagai acuan 
dasar atau baseline dalam pengembangan 
metode untuk mengevaluasi kepadatan relatif 
pada bandar udara [1]. 
Dengan tema yang berhubungan dengan 
peningkatan teknis operasional pelayanan di 
Bandar Udara Juanda, penelitian kali ini 
dilakukan untuk mencari solusi dalam 
mengatasi kondisi operasional Bandar Udara 
Juanda eksisting yang sangat padat dengan 
dasar studi terhadap fasilitas pelayanan 
penumpang pada jalur keberangkatan terminal 
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domestik (domestic departure 
terminal).Analisis yang dilakukan dalam hal 
ini adalah menentukan waktu pelayanan 
(service time) penumpang dari maskapai 
penerbanganyang beroperasi pada terminal 
domestik Bandar Udara Juanda.Sehingga hasil 
yang diperoleh dapat digunakan sebagai 
referensi dalam meningkatkan pelayanan bagi 
penumpang pada terminal domestik di Bandar 
Udara Juanda. 
Mengingat Bandar Udara Juanda adalah satu-
satunya fasilitas transportasi udara yang 
berada dekat dengan ibukota Propinsi Jawa 
Timur yaitu Surabayadan mempunyai fungsi 
vital sebagai sarana penghubung melalui udara 
dari wilayah propinsi setempat ke propinsi 
yang lain (penerbangan domestik) ataupun 
menuju ke negara lain (penerbangan 
internasional). Dengan kondisi ini, maka setiap 
hal yang mempengaruhi operasional 
penerbangan dapat menurunkan performa 
pelayanan bandar udara. Supaya tercapai 
tingkat pelayanan pada bandar udara yang 
diharapkan maka perlu dilakukan identifikasi 
komponen dan analisis pada fasilitas bandar 
udara sisi darat (landside)seperti terminal 
keberangkatan (departure terminal) yakni 
waktu pelayanan (service time) penumpang 
pada tiap-tiap proses pelayanan. 
 
Diasumsikan apabila pada suatu sistem 
pelayanan dengan kapasitas C akan dimasuki 
oleh input sebesar i. Jika tingkat pelayanan S 
dalam sistem untuk merespon tingkat input I 
lebih lambat dari laju input i, maka akan 
terjadi antrian sebesar Q. Dapat dikatakan 
bahwa terjadinya antrian pada dasarnya adalah 
representasi dari perbandingan antara tingkat 
input I dengan tingkat pelayanan dari sistem S 
dengan nilai  > 1. Sebaliknya apabila nilai 
perbandingan tersebut < 1 maka antrian tidak 
terjadi bahkan sistem mengalami idle atau 
waktu jeda. 

 Ciri utama dari sistem antrian adalah 
adanya rata-rata tingkat kedatangan (λ), 
tingkat pelayanan (γ), waktu tunggu individu 
(ι), waktu  tu ng g u  sistem (δ = n. ι) d an wak tu 
jeda atau idle time (α) [6] 
 Suatu sistem antrian akan mengikuti model 
tertentu yang dipengaruhi atau ditentukan oleh 
beberapa unsur seperti input atau sumber 
masukan (berhingga atau tak berhingga), 
disiplin antrian (first in – first out), dan jumlah 
pelayanan (satu pelayanan atau pelayanan 
banyak). 
Jenis sistem antrian dapat dibedakan sesuai 
dengan karakteristiknya seperti berikut ini: 
a. Sumber masukan (input) dapat berhingga 

atau tak berhingga 
 Dalam penerapannya, sumber masukan 

(input) adalah berhingga.Namun dalam 
populasi yang besar, sumber masukan 
dianggap tak berhingga.Sehingga dalam 
kepentingan analisis sering lebih mudah 
menggunakan sumber masukan tak 
berhingga sebagai dasar perhitungannya. 

b. Proses masukan, secara teori waktu 
kedatangan antara input satu dengan input 
berikutnya dianggap acak dan bebas. 

c. Mekanisme pelayanan, yakni perlu 
diperhatikan tiga aspek, yaitu: 

1). Tersedianya pelayanan 
2). Kapasitas pelayanan 
 Kapasitas dari mekanisme pelayanan diukur 

berdasarkan jumlah pengguna fasilitas yang 
dapat dilayani secara bersama-sama. 
Kapasitas pelayanan tidak selalu sama 
untuk setiap saat; ada yang tetap, dan ada 
juga yang berubah-ubah. Karena itu, 
fasilitas pelayanan dapat memiliki satu atau 
lebih saluran. 

3). Waktu pelayanan 
 Lamanya pelayanan adalah waktu yang 

dibutuhkan untuk melayani seorang 
pengguna fasilitas.Oleh karena itu, waktu 
pelayanan dapat berlaku tetap dari waktu ke 
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waktu untuk setiap pengguna fasilitas. 
Umumnya dan untuk keperluan analisis, 
waktu pelayanan dianggap sebagai variabel 
acak yang terpencar secara bebas dan sama 
serta tidak tergantung pada waktu 
kedatangan [13]. 

Sedangkan menurut Morlok (1978), ada empat 
karakteristik antrian yang harus ditentukan 
untuk menilai suatu proses kegiatan pelayanan 
pada fasilitas transportasi atau fasilitas umum 
yang lain, yaitu: 
a. Distribusi headway dari kedatangan arus 

input yang mungkin saja merata, atau dapat 
mengikuti pola kedatangan Poisson, acak 
atau pola lainnya 

b. Distribusi waktu pelayanan 
c. Jumlah saluran untuk pelayanan atau 

channel 
 Fasilitas yang mempunyai satu saluran 

disebut saluran tunggal atau sistem 
pelayanan tunggal (single channel server) 
dan fasilitas yang mempunyai lebih dari 
satu saluran disebut saluran ganda atau 
pelayanan ganda (multiple channel server). 

d. Disiplin antrian, yang menentukan urutan 
pelayanan.  

Untuk disiplin antrian ini dikenal dengan 
sistem “first in – first out” (FIFO) atau 
pertama datang, pertama keluar. 
Disiplinantrian FIFOini sangat sering 
digunakan di bidang transportasi dimana orang 
dan ataukendaraan yang pertama tiba pada 
suatu tempat pelayanan akan dilayani pertama. 
Umumnya di beberapa fasilitas pelayanan, 
seperti pada terminal penumpang bandar udara 
disiplin antrian FIFO ini dapat berlaku berbeda 
sesuai dengan kondisi antrian dan jumlah 
pelayanan yang tersedia saat itu. Sebagai 
contoh, apabila kondisi antrian panjang dan 
jumlah pelayanan tunggal (single channel), 
maka berlaku disiplin antrian FIFO. 
Sedangkan apabila kondisi antrian panjang dan 
jumlah pelayanan lebih dari satu (multiple 

channel), maka berlaku disiplin antrian FVFS 
(First Vacant – First Serve) [10]. 
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
penggunaan disiplin antrian FIFO adalah [6]: 
1. Jika untuk lajurtunggal dan dengan nilai ρ = 

λ / μ <1. Jika nilai ρ > 1, maka diharuskan 
menambah beberapa jalur tunggal (multi-
lajur) 

2. Jika terdapat lebih dari 1 lajur (n lajur), 
maka diasumsikan bahwa tingkat 
kedatangan (λ) akan membagi dirinya 
secara merata untuk setiap lajur sebesar λ / 
μ dimana n adalah jumlah lajur.  

3. Orang atau kendaraan yang sudah antri pada 
suatu lajur antrian diasumsikan tidak boleh 
berpindah antrian ke lajur lainnya. 

4. Waktu pelayanan antar tempat pelayanan 
diasumsikan relatif sama (atau dengan kata 
lain standar deviasi waktu pelayanan antar 
tempat pelayanan relatif kecil). 

 
Apabila tingkat kedatangan (arrival rate) pada 
suatu sistem dilambangkan dengan notasi λ 
dan tingkat pelayanan (service rate) pada suatu 
sistem atau fasilitas dilambangkan dengan 
notasi µ, maka hubungan antrian pada 
pelayanan (server) tunggal dengan kedatangan 
Poisson dan waktu pelayanan eksponensial ini 
dapat ditunjukkan pada beberapa persamaan 
berikut [10]: 
 
1. Untuk menentukan kemungkinan 

terdapatnya tepat n antrian pengguna 
fasilitas di dalam sistem, dirumuskan 
dengan: 

 p(n) =  ---------------- (1) 

 atau 
 p(n) = ( ρ )n

2. Untuk menentukan jumlah rata-rata antrian 
dari pengguna fasilitas dalam sistem, 
dirumuskan dengan: 

 ( 1 – ρ )  ----------------- (2) 

  =  ------------------------- (3) 
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  atau 
 =  ------------------------- (4) 

3. Untuk menentukan varian dari n atau 
jumlah rata-rata antrian dari pengguna 
fasilitas dalam sistem, dirumuskan dengan: 

 Var (n) = ----------------------- (5) 

  atau 
 Var (n) = ----------------------- (6) 

4. Untuk menentukan panjang antrian rata-rata 
dari pengguna fasilitas dalam sistem, 
dirumuskan dengan: 

 =   ------------------------- (7) 

 atau 

  =   ------------------------- (8) 

5. Untuk menentukan waktu rata-rata yang 
digunakan oleh pengguna fasilitas dalam 
sistem, dirumuskan dengan: 

  =  ------------------------- (9) 

6. Untuk menentukan kemungkinan memakai 
waktu d di dalam sistem, dirumuskan 
dengan: 

 f(d) =     ------------ (10) 
7. Untuk menentukan waktu menunggu rata-

rata dari pengguna fasilitas di dalam 
antrian: 

  =   ------------------------ (11) 

  atau 
  =   -  ------------------------ (12) 

8. Untuk menentukan kemungkinan memakai 
waktu  t atau kurang dalam sistem, 
dirumuskan dengan: 

 p(d ≤ t)  =  1 – e -(1 – ρ)µt

9. Untuk menentukan kemungkinan memakai 
waktu menunggu t atau kurang dalam 
sistem, dirumuskan dengan: 

  ------------ (13) 

 p(w ≤ t)  =  1 – ρe -(1 – ρ)µt

Apabila besar dari tingkat kedatangan (arrival 
rate / λ) pada suatu sistem melampaui dari 
tingkat pelayanan (service rate / μ) pada suatu 
sistem atau 

  ---------- (14) 
 

> 1, maka untuk menentukan 

komponen perhitungan ditunjukkan pada 
beberapa persamaan berikut yang dikenal 
dengan cara varying arrival rate problems [9]: 
1. Untuk menentukan besarnya waktu 

dimulainya antrian yang melebihi tingkat 
pelayanan rata-rata (TM) pada sistem, 
dirumuskan dengan:  
TM = DT0 + DT1  ----------------- 

(15) 
2. Untuk menentukan besarnya waktu selama 

pelayanan tingkat kedatangan yang 
melampaui tingkat pelayanan (TI), 
dirumuskan dengan: 
TI = DT1  + DT2 + DT3  - (16) 

3. Untuk menentukan durasi antrian selama 
proses (TQN

TQ
), dirumuskan dengan: 

N = +  

 +   ------------------------ (17) 

4. Untuk menentukan jumlah antrian yang 
diakibatkan oleh tingkat kedatangan yang 
melebihi tingkat pelayanan (NQ

N

), 
dirumuskan dengan: 

Q =  μ . (TQN

5. Untuk menentukan jumlah antrian 
maksimum pada sistem selama proses 
pelayanan (Q

) --------------------------- (18) 

M

Q
), dirumuskan dengan: 

M  =  (TI + DT2

6. Untuk menentukan besar tundaan yang 
terjadi pada tiap individu dalam antrian 
(d

) ---------------- (19) 

M

d
), dirumuskan dengan: 

M = (TI + DT2

Rasio utilisasi merupakan dasar pengukuran 
dari tingkat pelayanan dan kinerja suatu sistem 

) ------------------- 

(20) 
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antrian. Rasio utilisasi dilambangkan dengan 
ρ. Untuk sistem antrian layanan tunggal 
(single-server queuing system) dengan demand 
rate λ dan service rate µ, rasio utilisasi dapat 
dirumuskan seperti berikut: 

ρ  =  ------------------------  (22) 

Apabila sistem antrian mempunyai sejumlah s 
pelayanan yang sama secara paralel, maka 
rasio utilisasi dapat dirumuskan seperti 
berikut: 

 ρ  =  ------------------------  (23)    

Rasio utilisasi (ρ) mengindikasikan intensitas 
dari utilisasi pada sistem antrian, hal ini 
umumnya disebut sebagai “demand-to-
capacity ratio”. Sistem antrian dengan nilai ρ 
lebih besar dari 1 disebut dengan kondisi 
jenuh. Sedangkan untuk nilai ρ lebih kecil atau 
hampir sama dengan 1 merupakan kondisi 
yang diinginkan (desirable) dalam merancang 
kapasitas maksimum dari fasilitas pelayanan 
[7]. 
 
Pada proses pelayanan terutama di bandar 
udara terdapat komponen utama yang disebut 
dengan service rate. Service rate adalah 
jumlah yang diharapkan dari pengguna 
fasilitas yang dapat dilayani tiap satuan waktu, 
jumlah ini dapat berlaku konstan atau 
bervariasi secara dinamis sepanjang waktu. 
Service rate biasanya dilambangkan dengan µ 
atau jika service rate ini bervariasi sebagai 
fungsi dari waktu maka dilambangkan dengan 
µt

Distribusi probabilitas adalah cara penyajian 
terbaik untuk menunjukkan durasi dari waktu 
pelayanan (service time) yang berubah ketika 
seorang pengguna fasilitas bandar udara 

bergerak dari satu fasilitas ke fasilitas yang 
lain pada bandar udara.  

.  
Apabila suatu sistem antrian berisi sejumlah s 
pelayanan yang sama secara paralel dan 
service rate untuk tiap pelayanan adalah µ, 
maka jumlah service rate keseluruhan adalah 
sama dengan s x µ . 

Sebagai contoh, pelayanan pada konter check-
in di banyak bandar udara sering menunjukkan 
waktu pelayanan yang bervariasi yakni dengan 
waktu rata-rata pelayanan berkisar 1,5 – 5 
menit tiap penumpang [11]. 
Menurut Surat Keputusan dari Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara yakni Skep 
Nomor 284/X/1999 tentang Standar Kinerja 
Operasional Bandar Udara Yang Terkait 
Dengan Tingkat Pelayanan (Level Of Service) 
[2], diatur mengenai standar waktu pelayanan 
minimum di fasilitas terminal penumpang 
pada bandar udara seperti ditunjukkan pada 
tabel 1. 
 
2. Metodologi 
 
Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari 
data primer. Data primer diperoleh dengan 
cara survei langsung di lokasi studi (Terminal 
Domestik Bandar Udara Juanda Surabaya) 
selama 7 hari yakni pada tanggal 20 Februari 
2012 (hari senin) hingga tanggal 26 Februari 
2012 (hari minggu) dari jam 06.00 – 18.00. 
Survei yangdilakukan untuk penelitian 
iniantara lainadalah survei jumlah penumpang 
yang melakukan perjalanan melalui maskapai 
penerbangan yang ada, penentuan distribusi 
kedatangan penumpang dan waktu pelayanan 
penumpang. Survei identifikasi model dan 
panjang antrian ini dilakukan untuk 
mengetahui disiplin antrian terhadap 
penumpang yang diterapkan (FIFO) 
berdasarkan jumlah kedatangan penumpang 
pada fasilitas dan jumlah pelayanan yang 
tersedia.  
Survei pada fasilitas pelayanan penumpangdi 
terminal domestik dilakukan dengan mencatat 
jumlah kedatangan penumpang beserta waktu 
pemrosesan penumpang pada fasilitas 
pelayanan seperti pemesanan tiket, check-in 
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counter, danlain sebagainya. Survei dilakukan 
pada proses pelayanan penumpang untuk 
keberangkatan. Survei dilakukan antara hari 
kerja pada kondisi peak hours dan off peak 
hours. 
Analisis antrian yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah antrian penumpang untuk 
proses keberangkatan pada fasilitas pelayanan 
di terminal domestik Bandar Udara Juanda. 
Sedangkan studi waktu pelayanan (service 
time) adalah suatu cara yang dilakukan untuk 
mengetahui besar waktu pelayanan (service 
time) yang diperlukan oleh pengguna fasilitas 
pada bandar udara yakni penumpang dalam 
aktivitas operasional reguler terhadap suatu 
armada penerbangan berdasarkan Standar 
Waktu Pelayanan Minimum menurut 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Skep 
No.284/X/1999) [2]. 
 
3. Hasil 
 

Analisa terhadap hasil survei data primer 
yang dilakukan selama 7 hari yakni mulai 
tanggal 20 Februari 2012 (hari senin) hingga 
tanggal 26 Februari 2012 (hari minggu) pada 
Terminal Domestik Bandar Udara Juanda 
yakni sebagai berikut: 
Terdapat beberapa maskapai penerbangan 
yang menempatkan perwakilan operasional. 
Maskapai penerbangan tersebut ada yang aktif 
setiap hari dan hanya aktif pada hari tertentu 
saja. Maskapai penerbangan yang aktif setiap 
hari adalah: 
1. Maskapai Penerbangan Lion Air 
2. Maskapai Penerbangan Garuda CitiLink 
3. Maskapai Penerbangan Air Asia 
4. Maskapai Penerbangan Batavia Air 
5. Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air 
6. Maskapai Penerbangan Wings Air 
Sedangkan maskapai penerbangan yang hanya 
aktif pada hari tertentu saja adalah: 
1. Maskapai Penerbangan Merpati 

2. Maskapai Penerbangan Trigana Air 
3. Maskapai Penerbangan KalStar 
4. Beberapa maskapai penerbangan yang 

melayani sewa 
 
Untuk analisis ini tinjauan dilakukan pada 
maskapai penerbangan yang aktif setiap hari 
saja, yaitu: 
1. Maskapai penerbangan Lion Air: 

Untuk maskapai penerbangan ini lonjakan 
jumlah penumpang terjadi pada hari senin 
pagi (06.00-09.00) yakni sebesar 94 
penumpang yang dilayani oleh server 2, 
pada hari sabtu sore (15.00-18.00) sebesar 
102 penumpang yang dilayani oeh server 2 
dan 4 serta pada hari minggu sore (15.00-
18.00) sebesar 104 penumpang yang 
dilayani oleh server 3. Lonjakan ini 
menyebabkan  > 1 atau ρ >1, sehingga 

untuk mengetahui besarnya durasi antrian, 
panjang antrian dan jumlah antrian 
maksimum selama proses menggunakan 
cara varying arrival rate problems, yaitu 
diperoleh:  
 
a. Untuk hari senin pagi pada server 2: 

TI       = 122,2918 menit 
TQN   =  150,4934 menit 
NQ    =  68,85 
QM   =  9,995118 
dM   =  21,84748 menit 

b. Untuk hari sabtu sore pada server 2: 
TI       =  141,9997 menit 
TQN  =  189,8998 menit 
NQ     =   84,70782 
QM     =  18,80168 
dM     =  42,15 menit 

c. Untuk hari sabtu sore pada server 4: 
TI       =  142, 6837 menit 
TQN  =  196,0674 menit 
NQ     =  86,53759 
QM    =   21,09936 
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dM     =   47,80464 menit  
 

d. Untuk hari minggu sore pada server 3: 
TI       =   157,4526 menit 
TQN   =   213,9 menit 
NQ    =   95,48374 
QM    =   22,68164 
dM     =   50,81085 menit 

 
2. Maskapai penerbangan Garuda CitiLink: 

Untuk maskapai penerbangan ini lonjakan 
jumlah penumpang terjadi pada hari senin 
sore (15.00–18.00) yakni sebesar 90 
penumpang yang dilayani oleh server 1, 
pada hari sabtu pagi (06.00-09.00) sebesar 
89 penumpang yang dilayani oleh server 1, 
dan pada hari minggu pagi (06.00-09.00) 
sebesar 92 penumpang yang dilayani oleh 
server 2. Lonjakan ini menyebabkan  > 1 

atau ρ >1, sehingga untuk mengetahui 
besarnya durasi antrian, panjang antrian dan 
jumlah antrian maksimum selama proses 
menggunakan cara varying arrival rate 
problems, yaitu diperoleh:  
a. Untuk hari senin sore pada server 1: 

TI       =  94,58103 menit 
TQN   =  116,1854 menit 
NQ     =  57,27122 
QM     =  6,821606 
dM     =  15,16266 menit 

b. Untuk hari sabtu pagi pada server 1: 
TI =  65,84089 menit 
TQN =  87,0928 
NQ =  38,34109 
QM =  6,696878 
dM =  15,21213 menit 

c. Untuk hari minggu pagi pada server 2: 
TI =  50,565 menit 
TQN =  67,56 menit 
NQ =  30,92 
QM =  4,98 
dM =  10,88 menit 

 
 

3. Maskapai penerbangan Air Asia: 
Untuk maskapai penerbangan ini lonjakan 
jumlah penumpang terjadi pada hari senin 
sore (15.00-18.00) yakni sebesar 90 
penumpang yang dilayani oleh server 1, 
pada hari sabtu pagi (06.00-09.00) yakni 
sebesar 91 penumpang dan pada hari sabtu 
sore (15.00-18.00) yakni sebesar 93 
penumpang yang dilayani oleh server 2, 
serta pada hari minggu sore (15.00-18.00) 
yakni sebesar 96 penumpang yang dilayani 
oleh server 1. Lonjakan ini menyebabkan  

> 1 atau ρ >1, sehingga untuk mengetahui 

besarnya durasi antrian, panjang antrian dan 
jumlah antrian maksimum selama proses 
menggunakan cara varying arrival rate 
problems, yaitu diperoleh:  
a. Untuk hari senin sore pada server 1: 

TI =  108,232 menit 
TQN =  127,799 menit 
NQ =  58,643 
QM =  5,90 
dM =  12,874 menit 

b. Untuk hari sabtu pagi pada server 2: 
TI =  107,60 menit 
TQN =  136,18 
NQ =  60,94 
QM =  10,0125 
dM =  22,375 menit 

c. Untuk hari sabtu sore pada server 2: 
TI =  109,43 menit 
TQN =  134,39 menit 
NQ =  60,139 
QM =  8,3114 
dM =  18,573 menit 

d. Untuk hari minggu sore pada server 1: 
TI =  116,934 menit 
TQN =  290,085 menit 
NQ =  137,024 
QM =  12,314 
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dM =  26,070 menit 
 
4. Maskapai penerbangan Batavia Air: 

Untuk maskapai penerbangan ini lonjakan 
jumlah penumpang terjadi pada hari senin 
pagi (06.00-08.00) yakni sebesar 83 
penumpang yang dilayani oleh server 1, 
pada hari sabtu sore (15.00-18.00) yakni 
sebesar 92 penumpang yang dilayani oleh 
server 1 dan pada hari minggu pagi (06.00-
09.00) yakni sebesar 88 penumpang yang 
dilayani oleh server 1. Lonjakan ini 
menyebabkan  > 1 atau ρ >1, sehingga 

untuk mengetahui besarnya durasi antrian, 
panjang antrian dan jumlah antrian 
maksimum selama proses menggunakan 
cara varying arrival rate problems, yaitu 
diperoleh:  
a. Untuk hari senin pagi pada server 1: 

TI =  66,283 menit 
TQN =  88,939 menit 
NQ =  36,565 
QM =  6,876 
dM =  16,727 menit 

b. Untuk hari sabtu sore pada server 1: 
TI =  111,10 menit 
TQN =  144,698 menit 
NQ =  64,34382 
QM =  12,28 
dM =  27,618 menit 

c. Untuk hari minggu pagi pada server 1: 
TI =  79,788 menit 
TQN =  100,79 menit 
NQ =  44,23385 
QM =  6,45 
dM =  14,699 menit 
 

5. Maskapai penerbangan Sriwijaya Air:  
Untuk maskapai penerbangan ini lonjakan 
jumlah penumpang terjadi pada hari senin 
pagi (06.00-09.00) yakni sebesar 80 
penumpang yang dilayani oleh server 1, 

pada hari sabtu sore (15.00-18.00) yakni 
sebesar 87 penumpang yang dilayani oleh 
server 3 dan pada hari minggu sore (15.00-
18.00) yakni sebesar 86 penumpang yang 
dilayani oleh server 2. Lonjakan ini 
menyebabkan  > 1 atau ρ >1, sehingga 

untuk mengetahui besarnya durasi antrian, 
panjang antrian dan jumlah antrian 
maksimum selama proses menggunakan 
cara varying arrival rate problems, yaitu 
diperoleh:  
a. Untuk hari senin pagi pada server 1: 

TI =  32,848 menit 
TQN =  42,932 menit 
NQ =  20,7234 
QM =  1,591 
dM =  3,296 menit 

b. Untuk hari sabtu sore pada server 3: 
TI =  65,533 menit 
TQN =  85,846 menit 
NQ =  37,339 
QM =  6,175 
dM =  14,196 menit 

c. Untuk hari minggu sore pada server 2: 
TI =  49,391 menit 
TQN =  63,886 menit 
NQ =  29,085 
QM =  3,684 
dM =  8,092 menit 
 

6. Maskapai penerbangan Wings Air: 
Untuk maskapai penerbangan ini lonjakan 
jumlah penumpang terjadi pada hari senin 
pagi (06.00-08.00) yakni sebesar 82 
penumpang yang dilayani oleh server 3, 
pada hari sabtu sore (15.00-18.00) yakni 
sebesar 85 penumpang yang dilayani oleh 
server 2 dan pada hari minggu sore (15.00-
18.00) yakni sebesar 84 penumpang yang 
dilayani oleh server 3. Lonjakan ini 
menyebabkan  > 1 atau ρ >1, sehingga 

untuk mengetahui besarnya durasi antrian, 
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panjang antrian dan jumlah antrian 
maksimum selama proses menggunakan 
cara varying arrival rate problems, yaitu 
diperoleh:  
a. Untuk hari senin pagi pada server 3: 

TI =  48,784 menit 
TQN =  62,10 menit 
NQ =  28,04 
QM =  3,056 
dM =  6,768 menit 

b. Untuk hari sabtu sore pada server 2: 
TI =  51,366 menit 
TQN =  70,251 menit 
NQ =  29,517 
QM =  5,453 
dM =  12,977 menit 

c. Untuk hari minggu sore pada server 3: 
TI =  51,953 menit 
TQN =  82,679 menit 
NQ =  40,20 
QM =  3,089 
dM =  6,354 menit 

 
4. Pembahasan 

 
Dari hasil analisa survei diketahui bahwa 
lonjakan jumlah penumpang terbesar terjadi 
pada hari senin, sabtu dan minggu untuk 6 
maskapai penerbangan, yakni Lion Air, 
Garuda CitiLink, Air Asia, Batavia Air, 
Sriwijaya Air dan Wings Air. Dengan adanya 
lonjakan penumpang tersebut, menyebabkan 
nilai arrival rate (λ) lebih besar dari nilai 
service rate (μ) artinya bahwa perbandingan 
antara nilai arrival rate (λ) terhadap nilai 
service rate (μ) lebih besar dari satu atau dapat 
dituliskan:  > 1 atau : ρ > 1. Dengan kondisi 

tersebut maka tidak dapat diselesaikan melalui 
analisa antrian biasa sehingga harus digunakan 
cara varying arrival rate problems. Melalui 
cara ini dapat diperoleh komponen-komponen 
dalam analisa antrian seperti waktu antrian, 

jumlah antrian maksimum dan waktu tundaan 
yang disebabkan oleh perbandingan antara 
arrival rate (λ) dan service rate (μ) lebih besar 
dari 1 atau > 1. Selanjutnya dengan 

menggunakan cara varying arrival rate 
problems diperoleh hasil bahwa maskapai 
penerbangan Lion Air mempunyai nilai 
komponen analisa antrian terbesar yaitu terjadi 
pada hari minggu sore pada server 3: 
TI = 157,45 menit, TQN = 213,9 menit, NQ = 
95,48, QM = 22,68 dan dM = 50,81 menit. Hal 
ini juga berarti bahwa waktu pelayanan 
penumpang menurut standar Waktu Pelayanan 
Minimum menurut Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara tidak memenuhi. 
 
5. Simpulan 
 
Untuk melakukan analisa antrian pada suatu 
sistem pelayanan dalam hal ini adalah terminal 
penumpang bandar udara, dapat dilakukan 
dengan dua cara yaitu apabila perbandingan 
dari nilai arrival rate (λ) terhadap service rate 
(μ) leb ih  kecil d ari 1  ( < 1) maka dapat 

diselesaikan dengan cara analisa antrian biasa. 
Sedangkan apabila perbandingan dari nilai 
arrival rate (λ) terhadap service rate (μ) lebih 
besar dari 1 ( > 1) maka dapat diselesaikan 

dengan cara varying arrival rate problems. 
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Tabel 1.Standar Waktu Pelayanan Minimum Di Fasilitas 

Terminal Penumpang  Pada Bandar Udara 
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Sumber : SKep Dirjen Hubud No. 284 /X/1999 

 
Gambar 1. Grafik arrival rate (λ) terhadap service rate(μ) dari 

maskapai penerbangan Lion Air pada hari senin 
pagi (08.00-09.00) di server 2.  

 

 
Gambar 2. Grafik arrival rate (λ) terhadap service rate (μ) 

dari maskapai penerbangan Lion Air pada hari 
sabtu sore (15.00-18.00) di server 2.  

 

 
 
Gambar 3. Grafik arrival rate (λ) terhadap service rate (μ) 

dari maskapai penerbangan Lion Air pada hari 
sabtu sore (15.00-18.00) di server 4.  

 
 

 
 
Gambar 4. Grafik arrival rate (λ) terhadap service rate (μ) 

dari maskapai penerbangan Lion Air pada hari 
minggu sore (15.00-18.00) di server 3. 
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Gambar 5. Grafik arrival rate (λ) terhadap service rate (μ) 

dari maskapai penerbangan Garuda CitiLink pada 
hari senin sore (15.00-18.00) di server 1. 

 
 

 
Gambar 6. Grafik arrival rate (λ) terhadap service rate (μ) 

dari maskapai penerbangan Garuda CitiLink pada 
hari sabtu pagi (06.00-09.00) di server 1. 

 
 

 
Gambar 7. Grafik arrival rate (λ) terhadap service rate (μ) 

dari maskapai penerbangan Garuda CitiLink pada 
hari minggu pagi (06.00-09.00) di server 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 9. Grafik arrival rate (λ) terhadap service rate (μ) 

dari maskapai penerbangan Air Asia pada hari 
senin sore (15.00-18.00) di server 1. 

 
 
 

 
Gambar 10. Grafik arrival rate (λ) terhadap service rate (μ) 

dari maskapai penerbangan Air Asia pada hari 
sabtu pagi (06.00-09.00) di server 2. 

 
 

 
Gambar 11. Grafik arrival rate (λ) terhadap service rate (μ) 

dari maskapai penerbangan Air Asia pada hari 
sabtu sore (15.00-18.00) di server 2. 

 
 
 
 
 


