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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang 

disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan 

kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Bahwa, dalam upaya 

mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara 

serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional 

yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat 

hubungan antarbangsa, dan memperkukuh kedaulatan negara. 

Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang 

mempunyai karakteristik mampu bergerak cepat, menggunakan teknologi 

tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan 

keselamatan dan keamanan yang optimal. Hal ini selaras dengan peningkatan 

jumlah wisatawan di kota Solo. Tahun 2006 mencapai 915.310 jiwa, 

sedangkan pada tahun 2000 yang hanya 118.083 jiwa. Bahkan kawasan-

kawasan kota Solo dan pinggiran mulai dipadati perumahan-perumahan 

penduduk. 

Hal inilah yang mempengaruhi kemajuan dalam berbagai bidang. 

Keadaan Bandar udara Adisumarmo diharapkan dapat lebih mendukung 

perbaikan kota Solo menuju arah yang lebih baik, dalam menyongsong 
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program Visit Solo sebagai salah satu kota wisata budaya dan bisnis di 

Indonesia.  

Sesuai dengan visi dari kota Solo sendiri yaitu : "Terwujudnya kota sala 

sebagai kota budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, 

pendidikan, pariwisata dan olah raga” isi dari visi kota Solo sendiri telah 

mengacu pada penggunaan sarana transportasi guna mendukung kemajuan di 

bidang perdagangan, pariwisata, dll. Dengan adanya Bandar Undara berskala 

Internasional sebagai salah satu aspek pembangunan kota Solo, diharapkan 

manfaatnya langsung mengena pada masyarakat sehingga secara langsung 

akan meningkatakan kualitas Sumber Daya Manusia. 

B. Batasan Masalah 

Perencanaan dan perancangan interior Bandara Internasional Adi 

Sumarmo yang akan dibahas secara lebih menyeluruh pada terminal 

keberangkatan dan kedatangan, baik Internasional maupun domestik. Sarana 

pendukung yang diperlukan guna melengkapi terminal penumpang antara lain 

ruang tunggu keberangkatan Internasional, ruang tunggu keberangkatan 

domestic, ruang tunggu umum, check in counter, transit area, health check, 

immigration office, karantina room, pembayaran fiscal, ticketing, serta area 

commercial. 

C. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana merencanakan ruang pada Bandara Internasional Adi Sumarmo 

agar sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan bentuk ruang, 

system layout, pola sirkulasi yang sesuai dengan pola kegiatan yang ada ? 
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2. Bagaimana supaya slogan dan tujuan budaya “Solo the spirit of Java” dapat 

tercermin dalam perancangan interior guna mendukung program 

Pemerintah Daerah Visit Solo 2009 ? 

3. Pemilihan material pembentuk interior dan furniture yang bagaimana yang 

selaras dengan tradisi dan budaya Jawa yang mencerminkan kerukunan dan 

keramahan namun  tetap memperhatikan elegancy dan keselarasan dengan 

modernisasi global ? 

D. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan  

a. Merencanakan ruang pada Bandara Internasional Adi Sumarmo yang 

sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan bentuk ruang, 

system layout, pola sirkulasi, yang sesuai dengan pola kegiatan yang 

ada.  

b. Merancang interior Bandar udara Adisumarmo yang mampu 

mencerminkan slogan dan tujuan budaya “Solo the spirit of Java” guna 

mendukung promosi Visit Solo. 

c. Memilih material pembentuk dan pengisi interior dengan bahan, bentuk, 

dan rancangan yang harmonis dan modern, namun tetap menonjolkan 

seni budaya Solo pada khususnya, dan Jawa tengah pada umumnya. 

2. Sasaran  

a. Sasaran Perancangan 

1. Perancangan Bandar Udara Internasional yang tema interiornya 

didasarkan budaya Jawa tengah. 
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2. Perancangan sebuah area komersial yang mampu mendukung 

kenyamanan dan menunjang kebutuhan pengguna Bandar Udara. 

b. Sasaran Pengunjung 

Bandar udara merupakan fasilitas umum, yang artinya dapat 

dipergunakan oleh khalayak umum yang memenuhi syarat menggunakan 

bandara. Terutama, penumpang, kru maskapai penerbangan, staff 

bandara, pengelola bandara serta instansi terkait yang berhubungan 

dengan transportasi dan perhubungan. 

E. Metodologi 

Dalam perencanaan  Bandara Internasional Adi Sumarmo ini metode 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi Survey 

Penelitian yang digunakan sebagai dasar perancangan interior 

Bandara Internasional Adi Sumarmo dilakukan di beberapa tempat, yaitu : 

a. Bandara Internasional Adi Sumarmo Solo, dan 

b. Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta. 

Lokasi tersebut dipilih karena sesuai dengan konsep rancangan 

Bandara Internasional Adi Simarmo sebagai sarana pendukung kegiatan 

transportasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pada perencanaan 

selanjutnya. 

2. Bentuk dan Strategi Survey 
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Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

bentuk  penelitian yang  paling efektif adalah menggunakan metode  

deskriptif kualitatif.  

3. Sumber Data 

Sumber data yang akan dimanfaatkan dalam perencanaan ini, 

meliputi: 

a. Informan 

Data yang diperoleh melalui teknik interview atau wawancara langsung 

kepada pihak-pihak pengelola fasilitas yang ada hubungannya dengan 

proyek Perencanaan dan Perancangan Bandara Internasional Adi 

Sumarmo Solo. 

b. Arsip dan Dokumen 

Beberapa catatan yang berhubungan dengan proyek perencanaan. 

c. Tempat dan Peristiwa 

Tempat disini terdiri dari Bandar udara dan ruang pendukung seperti area 

komersial, ruang kesehatan, unsur pembentuk dan pengisi ruang, dan 

suasana interiornya. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Sesuai dengan penelitian jenis deskriptif dan kualitatif dan sumber 

data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang relevan dengan 

objek penelitian adalah : 

a. Observasi langsung 
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Melakukan pengamatan dan perekaman dokumen gambar atau survei 

lokasi secara langsung pada semua obyek lokasi penelitian yang 

berhubungan dengan perancangan proyek Bandara Internasional Adi 

Sumarmo Solo. 

b. Wawancara 

Wawancara akan dilakukan secara langsung kepada pihak informan 

khususnya pengelola fasilitas yang menjadi obyek lokasi dalam 

perencanaan ini. 

c. Content Analysis ( Analisis Dokumen ) 

Teknik pengumpulan data yang bersumber dari arsip atau dokumen yang 

ada hubungannya dengan perencanaan Bandara Internasional Adi 

Sumarmo. Dalam hal ini data – data yang di analisis adalah data – data 

dari perpustakaan, dll. 

5. Teknik Sampling 

Dalam penelitian kualitatif, tenik cuplikannya cenderung bersifat  

purposive karena dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan 

kedalaman data didalam menghadapi realitas yang tidak tunggal. Pilihan 

sample diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data yang 

penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

6. Validasi Data 

Validasi data dilakukan dengan cara trianggulasi data, yaitu 

mengumpulkan data yang sejenis dari berbagai sumber data yang diperoleh 

karena data yang satu akan diuji dengan data yang lainnya. Dalam hal ini 
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validitas data didapat dengan membandingkan hasil dari observasi, 

wawancara dan dari kepustakaan. 

7. Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

model analisis interaksi. Tiga komponen analisis ( reduksi data, penarikan 

simpulan, dan verufikasi ) aktivitasnya dapat dilakukan dengan cara 

interaksi, baik antar komponennya maupun dengan proses pengumpulan 

data selama pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data 

terakhir, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisisnya dengan 

menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitian. 

8. Teknik Penyajian Data 

Data-data yang dipakai dalam penelitian ini disajiakan dalam dua 

format, yaitu secara Formal Dan Informal. Data yang disajikan secara 

formal berbentuk tabel, diagram, grafik, dan gambar, sedangkan untuk 

penyajian data secara informal berbentuk susunan kalimat deskriptif yang 

menjelaskan data. 
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