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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, didapatkan kesimpulan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Peak Hour keberangkatan terjadi pukul 05:45 - 06:45 WIB. 

2. Luas hall keberangkatan hasil perhitungan adalah 507 m² dan luas hall 

keberangkatan yang ada pada kondisi eksisting adalah 633,6 m², 

sehingga dapat disimpulkan bahwa luas hall keberangkatan yang ada saat 

ini masih dapat memenuhi kebutuhan pergerakan penumpang pada jam 

sibuk serta masih memenuhi standar dan syarat yang berlaku sesuai SNI 

03-7046-2004. 

3. Jumlah X-ray hasil perhitungan adalah 1 unit dan jumlah X-ray yang ada 

pada kondisi eksisting adalah 2 unit, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

jumlah X-ray yang ada saat ini masih dapat memenuhi kebutuhan 

pergerakan penumpang pada jam sibuk serta masih memenuhi standar 

dan syarat yang berlaku sesuai SNI 03-7046-2004. 

4. Jumlah counter check-in berdasarkan Metode SNI 03-7046-2004 pada 

waktu pelayanan minimum penumpang adalah 2 counter, pada waktu 

pelayanan maksimum penumpang adalah 11 counter dan jumlah counter 

check-in yang tersedia pada kondisi eksisting adalah 11 counter, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah counter check-in yang ada 

saat ini masih dapat memenuhi kebutuhan pergerakan penumpang pada 
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jam sibuk dengan waktu pelayanan minimum dan maksimum penumpang 

serta masih memenuhi standar dan syarat yang berlaku sesuai SNI 03-

7046-2004. 

- Jumlah counter check-in berdasarkan Metode FIFO (First In First 

Out) pada waktu pelayanan minimum penumpang adalah 2 counter, 

pada waktu pelayanan maksimum penumpang adalah 10 counter dan 

jumlah counter check-in yang tersedia pada kondisi eksisting adalah 

11 counter, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah counter check-

in yang ada saat ini masih dapat memenuhi kebutuhan pergerakan 

penumpang pada jam sibuk dengan waktu pelayanan minimum dan 

maksimum penumpang serta masih memenuhi standar dan syarat 

yang berlaku. 

5. Kapasitas total ruang tunggu keberangkatan hasil perhitungan adalah 591 

orang dan jumlah penumpang yang menggunakan ruang tunggu 

keberangkatan adalah 212 orang, maka sesuai dengan hasil tersebut LOS 

(Level Of Service) tidak akan dievaluasi, dapat disimpulkan bahwa LOS 

(Level Of Service) yang ada saat ini masih dapat memenuhi kebutuhan 

pergerakan penumpang pada jam sibuk. 

6. Luas baggage claim area hasil perhitungan adalah 187,11 m² dan luas 

baggage claim area yang ada pada kondisi eksisting adalah 388,8 m², 

sehingga dapat disimpulkan bahwa luas baggage claim area yang ada 

saat ini masih dapat memenuhi kebutuhan pergerakan penumpang pada 
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jam sibuk serta masih memenuhi standar dan syarat yang berlaku sesuai 

SNI 03-7046-2004. 

7. Pergerakan penumpang 5 (lima) tahun mendatang dari tahun 2019 - 2023 

yakni masih relatif sama/tidak adanya lonjakan penumpang. Bahwa 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dari tahun 2019 - 2023 

fasilitas peralatan pelayanan kebutuhan terminal penumpang pada Bandar 

Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah masih memadai (dapat dilihat 

pada lampiran 8). 

 
5.2 Saran 

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, ada beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, menunjukkan bahwa Terminal 

Penumpang Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah 

Tanjungpinang masih sangat baik dalam memenuhi kebutuhan 

pergerakan penumpang pada jam sibuk serta masih memenuhi standar 

dan syarat yang berlaku sesuai SNI 03-7046-2004. Tetapi, dengan 

mengacu pada hasil forecasting diharapkan adanya pengembangan 

Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah guna melayani jumlah penumpang 

yang akan semakin bertambah, khususnya pada bagian check-in counter 

dengan hasil perhitungan menggunakan metode SNI maupun metode 

FIFO dengan waktu pelayanan maksimum adalah 11 counter dan yang 

ada pada kondisi eksisting adalah 11 counter. 
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2. Penelitian ini hanya berfokus pada sebagian fasilitas peralatan pelayanan 

kebutuhan ruang terminal penumpang. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut 

mengenai evaluasi menyeluruh pada fasilitas peralatan pelayanan 

kebutuhan terminal penumpang seperti kerb keberangkatan, pemeriksaan 

passport berangkat, pemeriksaan passport datang, area pemeriksaan 

passport, pemeriksaan security (gate hold room), gate hold room, 

baggage claim devices, kerb kedatangan dan hall kedatangan agar dapat 

menjadi tolak ukur untuk terminal penumpang pada Bandar Udara 

Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang di masa mendatang. 

3. Untuk hasil forecasting, penulis hanya menggunakan variabel 

keberangkatan penumpang tahunan dan kedatangan penumpang tahunan. 

Untuk penelitian selanjutnya bisa memperdalam analisis mengenai 

Seasonal ARIMA guna mendapatkan hasil forecasting yang lebih akurat. 
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