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Deskripsi 

(SISTEM STATUS KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA) 

 

Bidang Teknik Invensi 

Invensi ini berhubungan dengan sistem status kelaikudaraan 5 

pesawat udara, lebih khusus lagi invensi ini digunakan sebagai 

pemantauan jadwal perawatan pesawat dan jadwal pembaharuan 

sertifikasi pesawat, dimana metode ini berbasis web yang 

menggunakan Framework CodeIgniter. Sistem ini dirancang untuk 

menentukan pesawat memenuhi syarat kelaikudaraan atau tidak, 10 

yang mana terdapat beberapa pengguna dalam menjalankan sistem 

ini yaitu Engineering Staff (ES), Leader dan Tim Kelaikudaraan. 

 

Latar Belakang Invensi 

Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengetahui 15 

kapan pesawat harus dilakukan perawatan dan pembaharuan 

sertifikasi agar tidak melampaui waktu inspeksi yang harus 

dilakukan, karena jika waktu inspeksi tersebut terlampaui dan 

belum dilakukan perawatan atau pembaharuan sertifikasi pesawat, 

maka akan berdampak pada pesawat tersebut tidak laikudara. 20 

Permasalahan yang ada sebelumnya adalah belum adanya sistem 

untuk mengetahui jadwal inspeksi baik secara manual atau secara 

komputasi. Sehingga dibuatlah sistem berbasis web yang 

menggunakan Framework CodeIgniter yang memudahkan dalam 

melakukan pemantauan jadwal inspeksi secara dinamis dan 25 

otomatis. 

 

Uraian Singkat Invensi 

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi 

permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya dalam hal 30 

pencatatan riwayat penggunaan atau pengoperasian pesawat udara, 

pemeliharaan pesawat udara, catatan usia komponen dan dokumen 

pesawat udara lainnya yang tidak rapih, tidak teratur dan tidak 

terdokumentasi dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian yaitu 

pemeliharaan pesawat udara tidak terlaksana dengan baik, usia 35 
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komponen yang tidak terpantau dan penggunaan pesawat udara yang 

tidak terekam jangka waktunya dan dari semua kerugian tersebut 

dapat mengakibatkan pesawat udara dalam kondisi tidak memenuhi 

persyaratan kelaikudaraan.  

Sistem status kelaikudaraan pesawat udara ini terdiri dari 5 

sistem dokumentasi yang menjalankan fungsi Kelaikudaraan, sistem 

dokumentasi yang terdapat waktu penjadwalan untuk pemeliharaan 

pesawat udara dan pergantian komponen, dan sistem dokumentasi 

yang menjadi perekam data-data pesawat udara. 

Tujuan lain dari invensi ini adalah untuk menghemat biaya 10 

percetakan dokumen, mengingat riwayat pesawat udara dan 

memudahkan dalam melakukan pencarian dokumen. 

 

Uraian Singkat Gambar 

Dengan tujuan mempermudah pemahaman/pengertian dari invensi ini, 15 

maka penjelasan lebih lanjut akan mengacu ke gambar-gambar 

terlampir, yang mana: 

Gambar 1 menunjukkan daftar pesawat yang ada beserta total jam 

terbang dan status kelaikudaraan pesawat tersebut. 

Gambar 2 menunjukkan dokumen laporan status kelaikudaraan 20 

pesawat terbaru sesuai waktu unduh. 

Gambar 3 menunjukkan informasi umum terkait pesawat, mulai dari 

nama pesawat, posisi pesawat, foto pesawat sampai jumlah jam 

terbang pesawat. 

Gambar 4 menunjukkan daftar TSN pesawat yang telah diinputkan 25 

oleh ES dan sedang menunggu persetujuan dari Leader dan Tim 

Kelaikudaraan. 

Gambar 5 menunjukkan daftar inspeksi untuk perawatan pesawat 

yang telah dilakukan oleh ES dan sedang menunggu persetujuan 

dari Leader dan Tim Kelaikudaraan. 30 

Gambar 6 menunjukkan daftar inspeksi untuk pembaharuan 

sertifikasi pesawat yang telah dilakukan oleh ES dan sedang 

menunggu persetujuan dari Leader dan Tim Kelaikudaraan. 

Gambar 7 menunjukkan daftar komponen pesawat beserta jadwal 

inspeksi yang harus dilakukan pada masing-masing komponen. 35 
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Gambar 8 menunjukkan daftar sertifikasi pesawat beserta jadwal 

inspeksi yang harus dilakukan pada masing-masing sertifikasi 

pesawat. 

Gambar 9 menunjukkan daftar kendala atau informasi lainnya 

terkait komponen pesawat atau sertifikasi pesawat. 5 

Gambar 10 menunjukkan grafik jumlah terbang pesawat. 

Gambar 11 menunjukkan daftar TSN pesawat dan inspeksi yang perlu 

diverifikasi oleh user bersangkutan sebagai Leader. 

 

Uraian Lengkap Invensi 10 

Invensi ini bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan 

jadwal perawatan pesawat dan jadwal pembaharuan sertifikasi 

pesawat dengan terdiri dari sistem status yang berfungsi sebagai 

reminder untuk jadwal perawatan pesawat secara otomatis, sistem 

status yang berfungsi sebagai reminder untuk jadwal pembaharuan 15 

sertifikasi pesawat secara otomatis, dan sistem status yang 

dapat menentukan kelaikudaraan pesawat. 

Selanjutnya invensi ini akan dijelaskan secara rinci yang 

memperlihatkan sistem status kelaikudaraan pesawat udara sebagai 

berikut. 20 

Mengacu pada Gambar 1, menunjukkan daftar pesawat yang ada 

beserta total jam terbang dan status kelaikudaraan pesawat 

tersebut. Dimana total jam terbang diambil dari total TSN pada 

Airframe, sedangkan untuk status kelaikudaraan ditentukan sudah 

diselesaikannya seluruh jadwal inspeksi pada tabel Aircraft 25 

status dan Task Status. 

Mengacu pada Gambar 2, menunjukkan dokumen laporan status 

kelaikudaraan pesawat terbaru sesuai waktu unduh. Dokumen ini 

menampilkan resume proses status kelaikudaraan pesawat udara 

tersebut yang dapat diunduh dalam bentuk file pdf. 30 

Mengacu pada Gambar 3, menunjukkan informasi umum terkait 

pesawat, mulai dari nama pesawat, posisi pesawat, foto pesawat 

sampai jumlah jam terbang pesawat. Pada bagian serial number 

pesawat menunjukan serial number yang ada pada komponen airframe 

pesawat, begitu juga untuk model dan jumlah jam terbang pesawat. 35 
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Mengacu pada Gambar 4, menunjukkan daftar TSN pesawat yang 

telah diinputkan oleh ES dan sedang menunggu persetujuan dari 

Leader dan Tim Kelaikudaraan, dimana ketika TSN pesawat tersebut 

telah selesai disetujui maka TSN pesawat tersebut tidak akan 

ditampilkan lagi pada tabel tersebut. 5 

Mengacu pada Gambar 5, menunjukkan daftar inspeksi untuk 

perawatan pesawat yang telah dilakukan oleh ES dan sedang 

menunggu persetujuan dari Leader dan Tim Kelaikudaraan, dimana 

ketika inspeksi tersebut telah selesai disetujui maka inspeksi 

tersebut tidak akan ditampilkan lagi pada tabel tersebut. 10 

Mengacu pada Gambar 6, menunjukkan daftar inspeksi untuk 

pembaharuan sertifikasi pesawat yang telah dilakukan oleh ES dan 

sedang menunggu persetujuan dari Leader dan Tim Kelaikudaraan, 

dimana ketika inspeksi tersebut telah selesai disetujui maka 

inspeksi tersebut tidak akan ditampilkan lagi pada tabel 15 

tersebut. 

Mengacu pada Gambar 7, menunjukkan daftar komponen pesawat 

beserta jadwal inspeksi yang harus dilakukan pada masing-masing 

komponen. Pada tabel tersebut terdapat waktu interval yang 

diinputkan dan sistem secara otomatis akan menghitung dengan 20 

waktu sekarang untuk menentukan kapan jadwal inspeksi harus 

dilakukan. 

Mengacu pada Gambar 8, menunjukkan daftar sertifikasi 

pesawat beserta jadwal inspeksi yang harus dilakukan pada 

masing-masing sertifikasi pesawat. Pada tabel tersebut terdapat 25 

waktu interval yang diinputkan dan sistem secara otomatis akan 

menghitung dengan waktu sekarang untuk menentukan kapan jadwal 

inspeksi harus dilakukan. 

Mengacu pada Gambar 9, menunjukkan daftar kendala atau 

informasi lainnya terkait komponen pesawat atau sertifikasi 30 

pesawat. Tabel ini berfungsi sebagai penyampaian informasi 

ketika ada informasi tambahan setelah dilakukannya proses 

inpeksi.   

Mengacu pada Gambar 10, menunjukkan grafik jumlah terbang 

pesawat yang diambil dari airframe pesawat, dimana grafik akan 35 
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menunjukan kapan saja dan berapa lama pesawat tersebut melakukan 

penerbangan.   

Mengacu pada Gambar 10, menunjukkan daftar TSN pesawat dan 

inspeksi yang perlu diverifikasi oleh user bersangkutan sebagai 

Leader, dimana informasi ini memudahkan bagi leader ketika ada 5 

kegiatan yang telah dilakukan oleh ES yang perlu diverifikasi 

oleh leader tersebut.   

Mengacu pada gambar 1 hingga gambar 11, sistem dokumentasi 

ini diimplementasikan menggunakan metode berbasis web yang 

menggunakan Framework CodeIgniter yang dapat diakses dari 10 

berbagai platform dan lokasi yang telah terhubung pada sistem. 

Untuk menjalankan sistem ini, setiap pengguna mendapatkan akun 

berdasarkan posisinya untuk masuk pada sistem melalui web 

browser dengan mengakses URL sistem status kelaikudaraan pesawat 

udara ini. 15 

Dari uraian diatas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat 

memberi manfaat bagi proses pemantauan jadwal perawatan pesawat 

dan jadwal pembaharuan sertifikasi pesawat karena sistem secara 

dinamis dan otomatis dapat menentukan kapan jadwal inspeksi akan 

dikaukan. 20 
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Klaim 

 

1. Suatu sistem status kelaikudaraan pesawat udara yang terdiri 

dari (1) sistem status yang berfungsi sebagai reminder untuk 

jadwal perawatan pesawat secara otomatis, (2)  sistem status 5 

yang berfungsi sebagai reminder untuk jadwal pembaharuan 

sertifikasi pesawat secara otomatis, dan (3) sistem status 

yang dapat menentukan kelaikudaraan pesawat. 

2. Suatu sistem status kelaikudaraan pesawat udara sesuai dengan 

klaim 1, dimana sistem melibatkan beberapa pengguna yaitu ES 10 

yang bertanggung jawab sebagai input data TSN pesawat dan 

inpeksi perawatan pesawat, Leader bertanggung jawab dalam 

memverifikasi dokumen TSN pesawat dan hasil inspeksi 

perawatan pesawat yang telah dikerjakan ES, dan Tim 

Kelaikudaraan bertanggung jawab dalam memverifikasi ulang 15 

hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Leader. Tanggal 

Instalasi Pesawat dan Data TSN akan dikalkulasi dan dihitung 

dengan interval yang diinputkan pada sistem untuk menentukan 

kapan pesawat harus dilakukan perawatan. 

3. Suatu sistem status kelaikudaraan pesawat udara sesuai dengan 20 

klaim 2, dimana sistem melibatkan beberapa pengguna yaitu ES 

yang bertanggung jawab sebagai inpeksi untuk pembaharuan 

sertifikasi pesawat, Leader bertanggung jawab dalam 

memverifikasi dokumen hasil inspeksi yang telah dikerjakan 

ES, dan Tim Kelaikudaraan bertanggung jawab dalam 25 

memverifikasi ulang hasil verifikasi yang telah dilakukan 

oleh Leader. Tanggal Penerbitan Sertifikat Pesawat akan 

dihitung dengan interval yang diinputkan pada sistem untuk 

menentukan jadwal pembaharuan sertifikasi pesawat. 

4. Suatu sistem status kelaikudaraan pesawat udara sesuai dengan 30 

klaim 3, dimana sistem secara otomatis akan menampilkan waktu 

reminder untuk jadwal perawatan pesawat dan jadwal 

pembaharuan sertifikasi pesawat. Jika ada salah satu jadwal 

telah terlampaui namum belum dilakukan inspeksi, maka sistem 
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akan memberikan alert dan menentukan bahwa pesawat tidak 

laikudara. 
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Abstrak 

(SISTEM DOKUMENTASI RANCANG BANGUN PESAWAT UDARA) 

 

Sistem status kelaikudaraan pesawat udara ini digunakan 

sebagai pemantauan jadwal perawatan pesawat dan jadwal 5 

pembaharuan sertifikasi pesawat, dimana metode ini berbasis web 

yang menggunakan Framework CodeIgniter. Sistem ini dirancang 

untuk menentukan pesawat laikudara atau tidak, yang mana 

terdapat beberapa pengguna dalam menjalankan sistem ini yaitu 

Engineering Staff (ES), Leader dan Tim Kelaikudaraan. Tujuan 10 

utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang 

telah ada sebelumnya khususnya dalam hal pencatatan riwayat 

penggunaan atau pengoperasian pesawat udara, pemeliharaan 

pesawat udara, catatan usia komponen dan dokumen pesawat udara 

lainnya yang tidak rapih, tidak teratur dan tidak terdokumentasi 15 

dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian yaitu pemeliharaan 

pesawat udara tidak terlaksana dengan baik, usia komponen yang 

tidak terpantau dan penggunaan pesawat udara yang tidak terekam 

jangka waktunya dan dari semua kerugian tersebut dapat 

mengakibatkan pesawat udara dalam kondisi tidak memenuhi 20 

persyaratan kelaikudaraan.Sistem status kelaikudaraan pesawat 

udara ini terdiri dari sistem status yang berfungsi sebagai 

reminder untuk jadwal perawatan pesawat secara otomatis, sistem 

status yang berfungsi sebagai reminder untuk jadwal pembaharuan 

sertifikasi pesawat secara otomatis, dan sistem status yang 25 

dapat menentukan kelaikudaraan pesawat. 
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Lampiran Gambar 

 

 

Gambar 1 
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Gambar 2 

 

Gambar 3 
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Gambar 5 
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Gambar 8 
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Gambar 9 

 

 

Gambar 10 5 
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Gambar 11 


