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2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai acuan dan referensi serta landasan 

dalam memutuskan langkah-langkah yang akan diterapkan dalam melakukan 

penelitian tugas akhir. Agar pembahasan tidak melewati batasan masalah, 

penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Menurut Irvan Nurhayadi (2017), evaluasi kinerja ruang tunggu 

dilaksanakan untuk mengetahui jumlah terbesar penumpang yang dapat 

ditampung pada hall eksisting di Stasiun Semarang Poncol. Penelitian 

dilakukan dengan pengamatan langsung di hall dan membandingkan hasil 

perhitungan dengan kondisi SOP dengan melakukan perhitungan data 

sekunder. Hasil akhir dari penelitian diperoleh bahwa kapasitas ruang 

tunggu kurang memadai sehingga perlu dilakukan perluasan sebagai 

antisipasi apabila terjadi keterlambatan kereta sehingga penumpang tidak 

perlu berdesak-desakan. 

2. Peningkatan jumlah penumpang pesawat pertahun menjadi latar belakang 

analisis ruang tunggu di bandar udara yang diteliti oleh Yuke Sri Rizki 

(2016). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer, seperti 

wawancara dan kuesioner dan kemudian diolah lebih lanjut menjadi data 

sekunder. Dari hasil pengolahan data didapatkan hasil bahwa kapasitas 
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ruang tunggu belum mencukupi dan perlu dilakukan perluasan agar dapat 

menampung penumpang pada jam-jam sibuk. 

3. Penelitian mengenai evaluasi dan peningkatan kinerja pelayanan ruang 

tunggu keberangkatan oleh Muhammad Khalif (2013) dilaksanakan 

berkaitan dengan permasalahan yang muncul pada bandara internasonal 

Ahmad Yani Semarang, yaitu kurangnya tempat duduk pada ruang tunggu 

keberangkatan, terutama pada jam sibuk dan delayed. Penelitian dilakukan 

dengan metode antrian dan pengujian distribusi, dengan hasil akhir 

penelitian bahwa tempat duduk pada ruang tunggu keberangkatan perlu 

ditambah demi meningkatkan kualitas pelayanan bandar udara. 

4. Kapasitas ruang tunggu pada Terminal 3 Ultimate Bandar Udara 

Internasional Soekarno-Hatta masih memenuhi persyaratan untuk melayani 

jumlah penumpang pada tahun 2016. Metode penelitian menggunakan 

evaluasi level of service (LOS) berdasarkan tingkat pemakaian ruang tunggu 

oleh penumpang. Ruang tunggu yang telah ada termasuk dalam kelas A atau 

Exellent Level of Comfort (Maulana Arifin, 2017). 

5. Analisis kinerja parkir di Pelabuhan Ferry Intrenasional Batam Center 

dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan parkir yang 

disediakan oleh pihak pelabuhan. Penelitian dilakukan dengan melakukan 

survei lapangan pada hari kerja dan hari libur. Kemudian data hasil survei 

diolah menggunakan metode Hobbs dan metode Oppenlander untuk 

menentukan karakteristik parkir. Hasil analisis menunjukkan akumulasi 
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parkir melebihi kapasitas parkir yang tersedia dengan indeks parkir 

maksimum melebihi indeks parkir 100% (Raka Nuka Rosada, 2018). 

 

2.2 Pelabuhan 

 Pelabuhan adalah wilayah perairan yang terdiri dari bangunan yang 

melindungi dari gelombang dan dilengkapi dengan fasilitas berupa dermaga yang 

berfungsi sebagai tambatan kapal dan kran-kran (crane) untuk bongkar muat barang 

(Tjoko Triatmodjo, 2009). Pelabuhan merupakan gerbang masuk ke suatu wilayah 

atau negara dan merupakan prasarana yang menghubungkan antar daerah atau 

pulau satu dengan yang lain. Pelabuhan memiliki daerah pengaruh (hinterland), 

yang berarti daerah tersebut memiliki kepentingan hubungan ekonomi, sosial dan 

lain sebagainya dengan pelabuhan yang berada disana. 

 

2.2.1 Macam-Macam Pelabuhan 

 Pelabuhan ditinjau dari segi kegunaannya dapat dibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu: 

1. Pelabuhan Ikan 

Pelabuhan ikan merupakan tempat bersandarnya kapal-kapal yang 

melakukan kegiatan menangkap ikan dan memberikan pelayanan yang 

dibutuhkan. Sarana dermaga pada pelabuhan ikan dipisah untuk beberapa 

kegiatan, berbeda dengan pelabuhan umum yang menjadikan dermaga 

sebagai tempat yang sama untuk berbagai kegiatan, seperti pengisian 

perbekalan, perbaikan, perawatan dan bongkar muat barang. Pembagian 
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sarana dermaga pada pelabuhan ikan dilakukan untuk memisahkan hasil 

tangkapan ikan agar tidak mudah busuk dan menjadikan dermaga lebih 

efisien dalam menampung kapal yang berlabuh dalam jumlah banyak. 

Berbagai fasilitas disediakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan 

seperti kantor pelabuhan, pemecah gelombang, dermaga, tempat pelelangan 

ikan, tangki BBM, tangki air, pabrik es, ruang pendingin, tempat 

pelayanan/perbaikan kapal dan tempat penjemuran jala. Dermaga 

pelabuhan ikan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu dermaga bongkar, 

dermaga tambat dan dermaga perbekalan dengan masing-masing fungsi 

yang berbeda. 

2. Pelabuhan Minyak 

Lokasi pelabuhan minyak jauh dari fasilitas umum demi keamanan. Pada 

umumnya pelabuhan minyak tidak membutuhkan dermaga atau pangkalan 

yang perlu menahan muatan vertikal yang besar, namun cukup disediakan 

jembatan perancah atau tambatan yang dibangun pada area laut dalam 

sehingga mendapatkan kedalaman air yang cukup untuk kapal kecil maupun 

kapal besar berlabuh. Kegiatan pengisian minyak atau bongkar muat 

dilaksanakan melalui pipa-pipa serta pompa dari pelabuhan minyak ke 

tangki pada kapal. 

3. Pelabuhan Barang 

Pada pelabuhan barang terjadi kegiatan atau aktivitas perpindahan moda 

transportasi dari angkutan darat ke angkutan laut atau sebalik. Kegiatan 

bongkar muat barang terjadi di pinggir dermaga yang kemudian diangkut 
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langsung menggunakan truk atau kereta api ke tempat tujuan. Kegiatan ini 

juga bisa terjadi sebaliknya, barang-barang yang akan diekspor atau impor 

diantar ke pinggir dermaga, kemudian alat khusus atau crane akan 

mengangkat barang ke atas kapal yang akan diantarkan ke tempat tujuan. 

  

2.2.2 Jenis-Jenis Pelabuhan 

Pelabuhan memiliki beberapa jenis sesuai dengan lokasinya, tedapat 2 (dua) 

jenis pelabuhan, yaitu terdiri atas pelabuhan yang berada di bibir atau tepi laut 

serta pelabuhan yang berada pinggir sungai dan danau. Pelabuhan laut 

sebagaimana dimaksud terdiri dari: 

1. Pelabuhan utama 

Pelabuhan jenis ini merupakan pelabuhan yang memiliki fungsi pokok 

untuk melayani kegiatan-kegiatan angkutan laut dalam negeri atau domestik 

serta internasional, alih muat atau bongkar muat angkutan laut dalam negeri 

atau domestik serta internasional dengan jumlah yang besar. Pelabuhan ini 

juga sebagai tempat asal atau tujuan penumpang, barang, serta angkutan 

penyeberangan dengan jangkauan antar provinsi. 

2. Pelabuhan pengumpul 

Pelabuhan jenis ini merupakan pelabuhan yang fungsi pokoknya adalah 

untuk melayani kegiatan angkutan laut domestik, alih muat atau bongkar 

muat angkutan laut dalam negeri atau domestik dalam jumlah menengah. 

Pelabuhan ini juga berfungsi sebagai tempat asal atau tujuan penumpang, 
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barang, serta angkutan penyeberangan barang dengan jangkauan pelayanan 

antarprovinsi. 

3. Pelabuhan pengumpan 

Pelabuhan jenis ini merupakan pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani 

kegiatan angkutan laut dalam negeri atau domestik, alih muat atau bongkar 

muat angkutan laut dalam negeri atau domestik dalam jumlah yang terbatas. 

Prlabuhan ini juga merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan 

pelabuhan pengumpul, serta  menjadi tempat asal tujuan penumpang, 

barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan 

provinsi. 

 

2.2.3 Fungsi Pelabuhan 

Pelabuhan atau terminal merupakan suatu unsur penentu terhadap kegiatan 

atau aktivitas perdagangan. Pelabuhan atau terminal yang dikelola secara baik atau 

benar serta efisien dapat mendorong kemajuan kegiatan atau aktivitas perdagangan, 

agar industri di daerah-daerah di sekitar pesisir pantai maupun tengah kota dapat 

mengalami kemajuan dengan sendirinya. Oleh sebab itu keberadaan pelabuhan atau 

terminal sangat berperan penting, apabila ditinjau dari cerita sejarah jaman dahulu, 

beberapa kota metropolitan di negara kepulauan seperti Indonesia, pelabuhan turut 

membesarkan kota kota tersebut.  

Pelabuhan merupakan moda transportasi laut yang membantu 

pembangunan jaringan rel kereta api, jalan raya, dan pergudangan tempat distribusi. 

Selain itu pelabuhan memiliki peran penting sebagai bagian dari perekonomian juga 
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aktivitas atau kegiatan perdagangan dan beberapa badan usaha, keagenan dan 

pelayaran, pergudangan, freight forwarding, dan lain sebagainya. Fungsi pelabuhan 

diataranya adalah: 

1. Gateway (pintu gerbang), pelabuhan berfungsi sebagai pintu masuk yang 

dilewati barang atau orang di luar atau di dalam pelabuhan yang 

berhubungan. Pelabuhan disebut pintu masuk karena pelabuhan merupakan 

wilayah resmi untuk lalu lintas perdagangan maupun kegiatan 

perekonomian. Proses keluar maupun masuknya barang harus memiliki 

peraturan kekarantinaan dan kepabeanan, itu merupakan peraturan di dalam 

pelabuhan dan bila tidak dilakukan melalui proses yang resmi maka proses 

tersebut tidak dapat dibenarkan. 

2. Mata rantai (link), pelabuhan merupakan fasilitas tempat pemindahan 

barang muatan ataupun orang antar moda transportasi darat (inland 

transport) dan moda transportasi laut (maritime transport) melakukan 

pengiriman barang keluar maupun masuk melalui daerah pabean dengan 

efisien dan secepat mungkin. Link memiliki beberapa fungsi paling sedikit 

tiga unsur yang berpengaruh, yaitu:  

a. Efisien pada segi biaya. 

b. Operasi pemindahan yang berlangsung secara cepat artinya 

minimum delay. 

c. Menyalurkan atau memindahkan barang muatan dari kapal ke truk. 

3. Interface (tatap muka), yang di maksud interface merupakan kegiatan arus 

distribusi suatu barang harus melewati area pelabuhan sebanyak 2 (dua) 
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kali, yaitu 1 (satu) kali melewati pelabuhan muat barang dan 1(satu) kali 

pada pelabuhan bongkar barang. Dalam kegiatan atau aktivitas tersebut 

pastinya membutuhkan peralatan-peralatan yang bersifat mekanis maupun 

non mekanis. Peralatan-peralatan ini memiliki fungsi untuk memindahkan 

muatan dalam hal menjembatani kapal dengan truk maupun kereta api 

termasuk sebaliknya yaitu dari truk maupun kereta api dengan kapal. Pada 

kegiatan atau aktivitas tersebut merupakan fungsi dari pelabuhan sebagai 

antar muka (Interface). 

4. Industry Entity, dalam industry entity ini jika pelabuhan yang 

diselenggarakan secara baik dan benar akan menumbuhkan dan akan 

mengembangkan bidang usaha lainnya, sehingga area pelabuhan atau 

terminal menjadi zona industri terkait dengan kepelabuhanan, diantaranya 

akan bertumbuhnya intansi atau perusahaan pelayaran yang khususnya 

bergerak pada bidang atau keagenan, pergudangan, PBM, trucking, dan lain 

sebagainya. 

 

2.3 Ruang Tunggu 

 Ruang tunggu adalah sebuah fasilitas yang memiliki fungsi sebagai tempat 

untuk melakukan aktivitas menunggu untuk beberapa atau banyak orang. Ruang 

tunggu banyak dijumpai di berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, bank, hotel, 

restoran, bandara, pelabuhan dan fasilitas publik lainnya. 

 Konsep penataan ruang tunggu sangat beragam, dari pemilihan jenis kursi 

sampai perabotan pelengkap yang dapat menambah kenyamanan orang-orang yang 
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melakukan aktivitas menunggu dan menjadikan ruang tunggu terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu ruang tunggu biasa dan ruang tunggu VIP. 

 

2.4 Standar Luas Terminal Penumpang 

 Standar luas terminal penumpang seperti diatur sesuai Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor: KM 20 Tahun 2005 dalam buku SNI 03-7046-2004, yaitu: 

1. Standar luas terminal penumpang domestik 

Perhitungan luas terminal penumpang ditentukan berdasarkan jumlah 

penumpang / tahun dan jumlah penumpang pada waktu sibuk. 

Tabel 2.1 Standar Luas Terminal Penumpang Domestik 

No. 
Jumlah 

penumpang/tahun 

Stadar luas terminal 

Catatan 
m2 / jumlah 

penumpang 

waktu sibuk 

Total / m2 

1. 0 - ≤ 25.000 - 120 

Standar luas 

terminal ini 

belum 

memperhitungkan 

kegiatan 

komersial 

2. 25.001 - ≤ 50.000 - 240 

3. 50.001 - ≤ 100.000 - 600 

4. 100.001 - ≤ 150.000 10 - 

5. 150.001 - ≤ 500.000 12 - 

6. 500.001 - ≤ 1.000.000 14 - 

7. > 1.000.001 
Dihitung 

lebih detail 
- 

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan 
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2. Standar luas terminal penumpang internasional 

Tabel 2.2 Standar Luas Terminal Penumpang Internasional 

No. 

Jumlah 

penumpang / 

tahun 

Standar luas terminal 

Catatan 
m2/jumlah 

penumpang 

waktu sibuk 

Total/m2 

1. ≤ 200.000 - 600 Standar luas 

terminal ini belum 

memperhitungkan 

kegiatan komersial 
2. > 200.000 

17 

Dihitung lebih 

detail 

- 

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan 

 

2.5 Perhitungan Luas Ruang Tunggu 

 Perhitungan luas ruang tunggu berdasarkan perhitungan jumlah penumpang 

pada jam sibuk. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif yang diperhitungkan sesuai SKEP/77/VI/2005 tentang 

persyaratan ruang tunggu keberangkatan yang terkait dengan perhitungan luas dan 

tempat duduk pada ruang tunggu. 

𝐴 = 𝐶 −  
𝑢.𝑖 +𝑣.𝑘

30
 𝑚2 + 10% ......................................................... (1) 

A = Luas ruang tunggu 

C = Jumlah penumpang datang pada waktu sibuk 

U = Rata-rata waktu menunggu terlama 

i = Proporsi penumpang menunggu terlama 

v = Rata-rata menunggu waktu tercepat 
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k = Proporsi penumpang menunggu tercepat 

 

2.6 Indeks Ruang Tunggu 

Indeks ruang tunggu merupakan persentase terhadap jumlah keseluruhan 

penumpang yang memasuki ruang tunggu setelah melewati imigrasi counter. 

Karakteristik tersebut merupakan cara didalam mengetahui kapasitas kebutuhan 

ruang tunggu. Perhitungan indekssruang tunggu menggunakan rumus: 

𝐼𝑅𝑇 =
𝐽𝑃 𝑚𝑎𝑥

𝐽𝑅𝑇
 𝑥 100%     .............................................................. (2) 

Keterangan : 

IRI = IndeksSRuang Tunggu (%) 

JP = Total Akumulasi Maksimum Penumpang 

JRT = Luas Area Ruang Tunggu 

IRTI < 100% artinya kapasitas parkir tidak ada masalah, dimana daya  

              tampung parkir masih dapat menampung kendaraan parkir.   

IRTI = 100% artinya kapasitas ruanng tunggu seimbang terhadap kapasitas   

               tampung penumpang.   

IRTI > i100% artinya kapasitas ruang tunggu tidak cukup, dimana daya tampung   

               ruang tunggu melebihi batas kapasitasnya.  

 

2.7 Volume Penumpang 

 Perhitungan volume penumpang menggunakan metode geometrik 

(geometric growth) untuk menghitung pertumbuhan jumlah penumpang pada lima 

tahun mendatang, penggunaan metode ini terjadi ketika peningkatan jumlah 
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penumpang dari waktu ke waktu meningkat secara bertahap. Rumus metode 

geometrik:  

Pn = P0 x (1+r)n .............................................................................. (3) 

Dengan: 

Pn = Jumlah penumpang pada tahun yang diproyeksi 

P0 = Jumlah penumpang pada tahun awal 

r = Rata-rata angka pertumbuhan penumpang setiap tahun 

 

2.8 Landasan Teori Regresi 

Regresi pertama-tama dipergunakan sebagai konsep statistik pada tahun 

1877 oleh Sir Francis Galton yang melakukan studi tentang kecenderungan tinggi 

badan anak. Hasil studi tersebut merupakan suatu kesimpulan bahwa 

kecenderungan tinggi badan anak yang lahir terhadap orangtuanya adalah menurun 

(regress) mengarah pada tinggi badan rata-rata penduduk. Istilah regresi pada 

mulanya bertujuan untuk membuat perkiraan nilai satu variabel (tinggi badan anak) 

terhadap satu variabel yang lain (tinggi badan orangtua). Selanjutnya berkembang 

menjadi alat untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel dengan menggunakan 

beberapa variabel lain yang berhubungan dengan variabel tersebut. Sehingga dalam 

ilmu statistika, teknik yang umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara 

dua atau lebih variabel adalah analisis regresi. Analisis Regresi (regression 

analysis) merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan garis lurus dan 

menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (prediction). 

a. Regresi Linier Sederhana  
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Regresi linier sederhana adalah regresi yang melibatkan hubungan 

antara satu variable tak bebas (Y) dihubungan dengan satu variabel 

bebas (X). Bentuk umum persamaan regresi linier sederhana adalah:  

y = a + bx .................................................................... (4) 

Dimana:  

y = variabel tak bebas  

a = intersep (titik potong kurva terhadap sumbu y)  

b = kemiringan (slope) kurva linear  

x = variabel bebas  

a =   (Σy) (Σx²)–(Σx) (Σxy) n(Σx²)–(Σx)² 

b =   n(Σxy)–(Σx) (Σy) n(Σx²)–(Σx)² 

b. Regresi Linier Berganda  

Regresi linier berganda adalah regresi yang melibatkan hubungan antara 

satu variable tak bebas (Y) dihubungan dengan dua atau lebih variabel 

bebas. Bentuk umum persamaan regresi linier berganda adalah:  

Yi = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 +…+ anXn + ɛi ............... (5) 

dengan i = 1,2,…n  

Dimana:  

Yi = variabel tak bebas ke-i  

Xi = variabel bebas ke-i  

ɛi = kesalahan (error) pada pengamatan ke-i Secara manual, persamaan 

regresi berganda dengan tiga variabel bebas masih memungkinkan 

untuk dibangun seperti berikut ini:  
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∑Yi = na0 + a1∑X1 + a2∑X 2 + a3∑X3 +…+ an∑Xn  

∑X1iYi = a0∑X1 + a1∑X1
2 + a2∑X1X2 + a3∑X1X 3  

∑X2iYi = a0∑X2 + a1∑X1X2 + a2∑X2
2 + a3∑X2X 3  

∑X3iYi = a0∑X3 + a1∑X1X3 + a2∑X2X 3 + a3∑X3
2  

dengan: X1, X2, X3 : variabel bebas  

ao, a1, a2, a3 : koefisien regresi 
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