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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat 

ke tempat lainnya menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan oleh manusia 

atau mesin (Abbas, 2000), baik itu menggunakan kendaraan roda dua maupun 

kendaraan roda empat. Transportasi digunakan untuk untuk memudahkan manusia 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pertumbuhan perekonomian dan jumlah 

penduduk di suatu daerah menyebabkan mobilitas orang dan barang ikut 

mengikat, sehingga dibutuhkan fasilitas transportasi seperti ruang parkir yang 

aman dan nyaman. 

Menurut Dephub (1996), parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu 

kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. 

Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi 

jalan umumnya diperbolehkan (Dephub, 1996). Jika suatu tempat kegiatan 

memiliki jumlah pengunjung yang tinggi, maka diperlukan fasilitas ruang parkir 

yang memadai sehingga dapat menampung jumlah kendaraan pengunjung (off-

street). Ruang parkir dapat disediakan di dalam lokasi tempat kegiatan  ataupun di 

sisi jalan (on-street).  

Rumah sakit merupakan salah satu pusat pelayanan publik yang banyak 

dikunjungi oleh masyarakat. Ketersediaan fasilitas ruang parkir pada lokasi rumah 

sakit (on-street) sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan oleh hampir semua 

pengunjung rumah sakit menggunakan kendaraan seperti  sepeda motor maupun 

mobil. Penyediaan fasilitas parkir ini sepertinya untuk menjaga keamanan dan 

kenyamanan pengunjung rumah sakit.  

Meningkatnya jumlah pengunjung rumah sakit hendaknya diringi juga 

dengan pelayanan parkir, seperti penambahan ruang parkir. Rumah Sakit Medika 

Stania sebagai salah satu rumah sakit yang berada di kota Sungailiat memiliki 
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pengunjung yang banyak. Rumah Sakit Medika Stania merupakan rumah sakit 

swasta milik PT.Timah Tbk yang memiliki fasilitas yang lengkap, sehingga 

menjadi daya tarik tersendiri, bagi masyarakat di Kota Sungailiat dan sekitarnya. 

 Rumah Sakit Medika Stania terletak di Kota Sungailiat yang beralamat 

Jalan Jendral Sudirman No. 3 Sungailiat Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. Rumah sakit ini, memiliki areal tanah seluas 17.272 m
2
 dan luas 

bangunan 3.816 m
2 

dengan kapasitas 105 tempat tidur (Rumah Sakit Medika 

Stania, 2018). Peningkatan dan pengembangan Rumah Sakit Medika Stania  

dilakukan dengan penambahan pelayanan rawat inap. Peningkatan kapasitas 

tempat tidur untuk rawat inap terjadi hampir setiap tahun. Kecendrungan ini 

menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengunjung dan kapasitas parkir. 

Sebagai pusat pelayanan publik, Rumah Sakit Medika Stania sebaiknya 

menyediakan fasilitas yang memadai dan menyediakan pelayanan masyarakat 

sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Selain pelayanan medis, 

pihak rumah sakit juga hendaknya memperhatikan pelayanan non medis, yaitu 

parkir kendaraan. Tingginya kebutuhan ruang parkir terjadi pada jam-jam tertentu 

yaitu pagi, siang dan sore hari. Pada jam tersebut banyak pengunjung keluar 

masuk rumah sakit  menggunakan kendaraan. Berdasarkan observasi yang penulis 

lakukan, kebanyakan pengunjung rumah sakit memarkir kendaraannya disisi jalan 

(on-street) karena kurangnya lahan parkir yang tersedia. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi kebutuhan lahan parkir 

Rumah Sakit Medika Stania di Kota Sungailiat. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam tugas akhir  ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik parkir  Rumah Sakit Medika Stania di Kota 

Sungailiat? 

2. Bagaimana evaluasi kebutuhan ruang parkir  Rumah Sakit Medika Stania di 

Kota Sungailiat? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian yang penulis lakukan untuk: 

1. Menganalisis karakteristik parkir Rumah Sakit Medika Stania di Kota 

Sungailiat. 

2. Mengevaluasi kebutuhan ruang parkir Rumah Sakit Medika Stania di Kota 

Sungailiat. 

 

1.4 Batasan masalah 

Adapun batasan masalah penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Wilayah studi adalah Rumah Sakit  Medika Stania yang berlokasi di kota 

Sungailiat. Kendaraan yang disurvei adalah sepeda motor dan mobil yang 

digunakan oleh pegawai rumah sakit itu sendiri dan pengunjung rumah sakit. 

2. Survei dilakukan selama 2 hari yakni dipilih hari Minggu mewakili hari libur 

dan hari Senin mewakili kerja  

3. Data penelitian diperoleh dari survey lapangan 

4. Survei lapangan menggunakan metode kordon 

5. Pengolahan data yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel 2010  

 

1.5 Manfaat penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan solusi kepada pihak Rumah  

Sakit Medika Stania dalam penyediaan ruang parkir. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab 1 pada penulisan tugas akhir ini berisikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab II mendeskripsikan tentang studi pustaka terkait evaluasi kebutuhan 

lahan parkir. Selain itu, Bab II juga menjelaskan tentang landasan teori yang 

terdiri dari definisi parkir, fasilitas parkir, faktor-faktor perancangan fasilitas 

ruang parkir, satuan ruang parkir (SRP), penetuan satuan ruang parkir, dan standar 

peruntukan ruang parkir. 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab III  menjelaskan mengenai tahapan penelitian yang akan penulis 

lakukan. Tahapan penelitian tersebut antara lain: lokasi penelitian, waktu 

penelitian, pengumpulan data, peralatan survei, pengolahan data, analisis dan 

pembahasan. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab IV menyajikan hasil analisis perhitungan data-data yang diperoleh dari 

hasil penelitian serta pembahasan yang diperoleh. 

 

BAB V PENUTUP 

 Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil analisis 

penelitian disertai saran-saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 Daftar pustaka menjelaskan semua referensi yang digunakan pada penulisan 

tugas akhir ini. 


