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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bandara atau bandar udara merupakan salah satu prasarana dari moda 

transportasi pesawat terbang.  Pesawat terbang adalah salah satu moda 

transportasi jarak jauh yang saat ini banyak digunakan masyarakat karena 

mudah dan cepat.  Oleh karena itu permintaan akan jasa moda transportasi ini 

semakin meningkat. 

 

Bertambahnya jumlah permintaan akan jasa pesawat terbang berpengaruh 

juga terhadap kapasitas fasilitas bandara sebagai prasarana pesawat terbang.  

Oleh karena itu fasilitas dari bandara tersebut perlu diperhatikan, terlebih 

terhadap fasilitas parkir kendaraan penumpang maupun pengantar agar 

kenyamanan terasa lebih baik.  

 

Bandara Radin Inten II Lampung Selatan merupakan satu-satunya bandar 

udara yang melayani penerbangan nasional di Provinsi Lampung.  Dengan 

meningkatnya jumlah penumpang pada tahun 2014 yaitu sebanyak 1.226.482 

orang per tahun, maka meningkat pula aktivitas di bandara.  Tingginya 

aktivitas di bandara jika tidak di dukung dengan fasilitas prasarana yang 

memadai akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi para penumpang. 

Permasalahan seperti lahan parkir yang  sering  penuh  dan  tidak teratur  

pada hari dan jam tertentu menyebabkan terganggunya kenyamanan   

penumpang, hal ini disebabkan karena moda transportasi yang digunakan 
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penumpang pesawat udara saat menuju atau meninggalkan bandara untuk 

melanjutkan perjalanan ketempat tujuan masih menggunakan mobil pribadi. 

Salah satu alasan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda 

transportasi menuju Bandara Radin Inten II Lampung Selatan adalah sulitnya 

mencari moda transportasi umum yang aman, nyaman dan murah dalam 

perjalanan menuju serta meninggalkan Bandara Radin Inten II Lampung 

Selatan.  Akan tetapi fasilitas parkir di Bandara Radin Inten II Lampung 

Selatan tidak mencukupi banyaknya kendaraan yang parkir, diperparah lagi 

dengan adanya bangunan yang memperkecil lahan parkir yang tersedia dan 

membuat arus lalulintas di dalam parkir bandara menjadi tidak teratur. 

 

Berdasarkan alasan tersebut maka perlu adanya suatu studi penelitian sebagai 

upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan pelayanan 

transportasi umum menuju Bandara Radin Inten II Lampung Selatan dengan 

judul  “Perencanaan Moda Transporatasi Umum Rute Stasiun Tanjung 

Karang – Bandara Radin Inten II Lampung Selatan”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sulitnya mencari moda transportasi umum yang aman, nyaman dan murah 

dengan rute Stasiun Tanjung Karang – Bandara Radin Inten II Lampung 

Selatan. 

2. Lahan parkir angkutan pribadi yang kurang memadai di Bandara Radin 

Inten II Lampung Selatan. 

. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu :  

1. Menganalisis  minat  serta  potensi  penumpang pesawat terbang di 

Bandara Radin Inten II Lampung Selatan untuk menggunakan moda  

transportasi yang direncanakan. 

2. Memprediksi jumlah penumpang pesawat terbang yang akan 

menggunakan moda transportasi umum yang direncanakan. 

3. Menentukan jadwal, jenis dan kinerja moda transportasi umum yang akan 

digunakan. 

 

D.  Batasan Penelitian 

Untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan agar tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan sesuai dengan judul penelitian, maka 

diberikan beberapa batasan masalah sebagai berikut : 

1. Data untuk menganalisa minat penumpang pesawat terbang dan jumlah 

penumpang rencana didapat dengan metode kuisoner. 

2. Sasaran kuisioner adalah penumpang pesawat terbang yang ada di Bandara 

Radin Inten II Lampung Selatan. 

3. Data untuk menentukan jadwal pergerakan moda transportasi umum 

didapat berdasarkan penyesuaian dengan jadwal penerbangan pesawat 

terbang pada Bandara Raden Inten II Lampung Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar minat penumpang pesawat terbang 

terhadap moda transportasi umum yang di rencanakan. 
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2. Untuk mengetahui potensi pengguna moda angkutan umum menuju 

Bandara Raden Inten II Lampung Selatan.  

3. Hasil analisa data dari penelitian ini dapat memberi masukan kepada 

instansi terkait untuk dapat membuat moda transportasi umum baru 

dengan rute Tanjung Karang – Bandara Radin Inten II Lampung Selatan 

guna mengurangi masalah kepadatan di jalan dan kepadatan di lahan 

parkir Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. 


