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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Lalu lintas terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Lalu lintas 

yang baik adalah yang mampu mewujudkan arus yang lancar, kecepatan yang 

cukup, aman, dan nyaman. Lalu lintas juga tidak terlepas dari adanya kendaraan 

yang berjalan atau berhenti. Untuk kendaraan – kendaraan yang berhenti atau 

parkir, dapat menimbulkan suatu masalah yang sangat penting jika tidak dibarengi 

dengan fasilitas lahan parkir yang memadai. 

Pada umumnya kota – kota besar menjadi pusat kegiatan dalam berbagai 

bidang, diantaranya dalam bidang industri, ekonomi, pendidikan, kesehatan, 

maupun pemerintahan. Populasi penduduk yang besar dan kian meningkat 

didukung dengan makin bertambahnya jumlah kendaraan yang juga cenderung 

menimbulkan banyak permasalahan. Pada umumnya permasalahan yang sering 

dihadapi kota- kota besar saat ini adalah masalah kemacetan dan pengendalian 

parkir yang kurang teratur. 

Kota Malang dengan jumlah penduduk sebanyak 883.810 Jiwa (Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2016) merupakan kota terbesar 

kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

pembangunan yang sedang berjalan. Permasalahan parkir kendaraan bermotor di 

kota Malang dan juga kota – kota besar lain pada umumnya mempunyai hubungan 

erat dengan kebutuhan ruang. Penyediaan ruang dalam kota dibatasi oleh wilayah 

yang ada dan tata guna lahannya. Dampak yang timbul akibat pengendalian parkir 

kendaraan bermotor yang kurang teratur adalah terganggunya kegiatan lain. 

Rumah Sakit merupakan salah satu pusat kegiatan yang banyak dikunjungi 

oleh penduduk karena satu atau lain hal. Rumah Sakit juga tidak terlepas dari 

masalah perparkiran yang dapat mengganggu tingkat kenyamanan dalam proses 

pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Meningkatnya angka pasien 

sudah tentu membawa dampak meningkatnya kepemilikan kendaraan yang 

menyebabkan meningkatnya kebutuhan parkir. 
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Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful Anwar Kota Malang adalah salah 

satu RSUD Kelas A di Jawa Timur. Dengan jangkauan layanannya yang bukan 

hanya bagi warga Malang-Batu, melainkan juga meliputi pasien dari Pasuruan, 

Probolinggo, Lumajang, bahkan hingga Blitar, RSUD dr. Saiful Anwar menjadi 

salah satu Rumah Sakit yang paling ramai dikunjungi setiap harinya.  

Sekilas, sistem layanan yang dimiliki RSUD dr. Saiful Anwar sudah 

modern dan prima, dengan sarana medisnya yang lengkap, termasuk dengan 

tenaga dokter yang profesional. Akan tetapi terdapat hal non medis yang justru 

terabaikan dari RSUD dr. Saiful Anwar. Rumah Sakit yang memilik luas lahan 

sebesar 84.106,60 m
2
 dengan pembagian total luas lahan parkir berkisar 17.436,03 

m
2
 ini berdasarkan kenyataan di lapangan terkesan belum memenuhi kebutuhan 

ruang parkir. Dari hasil pengamatan awal, disaat jam-jam berkunjung terjadi 

lonjakan kebutuhan ruang parkir di RSUD dr. Saiful Anwar, lonjakan yang terjadi 

pada jam-jam tertentu terkadang mengakibatkan tidak tertampungnya kendaraan 

yang akan menggunakan areal parkir tersebut. Oleh karena itu maka diperlukan 

studi analisis yang membahas kapasitas lahan parkir pada Rumah Sakit Umum 

Daerah dr. Saiful Anwar Kota Malang. 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

 Adapun identifikasi masalah dari latar belakang permasalahan diatas ialah 

sebagai berikut: 

1. Luas lahan parkir yang dimiliki RSUD dr. Saiful Anwar belum memenuhi 

kebutuhan ruang parkir kendaraan bermotor. 

2. Dari hasil pengamatan awal, disaat jam-jam berkunjung terjadi lonjakan 

kebutuhan ruang parkir di RSUD dr. Saiful Anwar, lonjakan yang terjadi 

pada jam-jam tertentu terkadang mengakibatkan tidak tertampungnya 

kendaraan yang hendak menggunakan areal parkir 

3. Posisi atau tata letak parkir yang tidak tertata mengakibatkan kapasitas 

lahan parkir di RSUD dr. Saiful Anwar yang ada tidak digunakan secara 

efektif. 
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1.3. Rumusan Masalah 

 Dari identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

timbul diantaranya adalah: 

1. Berapa besar angka karakteristik parkir yang meliputi: kapasitas parkir, 

akumulasi parkir, volume parkir, durasi parker, pergantian parkir (turnover 

parking), dan indeks parkir pada RSUD dr. Saiful Anwar? 

2. Berapa jumlah Satuan Ruang Parkir dan Luas Lahan Parkir yang 

dibutuhkan pada RSUD dr. Saiful Anwar? 

3. Bagaimana rekomendasi terkait kebutuhan parkir yang dapat diberikan 

kepada pihak RSUD dr. Saiful Anwar? 

 

1.4. Batasan Masalah 

 Untuk menghindari penelitian yang terlalu luas dan memberikan arah yang 

lebih terfokus serta mempermudah penyelesaian masalah dengan baik yang sesuai 

dengan tujuan yang dicapai, maka perlu pembatasan sebagai berikut: 

1. Objek studi yang dianalisis hanya lahan parkir kendaraan mobil 

penumpang dan sepeda motor yang terletak di sisi barat atau bagian depan 

dari RSUD dr. Saiful Anwar Kota Malang. 

2. Tidak membahas kebutuhan parkir kendaraan tidak bermotor. 

3. Tidak membahas lahan parkir pegawai, dokter, dan paramedis RSUD dr. 

Saiful Anwar.  

4. Tidak membahas manuver parkir kendaraan. 

5. Tidak membahas parkir di badan jalan (on street parking). 

6. Tidak membahas rencana anggaran biaya dan pendapatan parkir. 

7. Tidak membahas persediaan dan permintaan (supply and demand) untuk 5 

tahun mendatang. 

 

1.5. Tujuan 

Studi analisis ini mempunyai tujuan pokok untuk memperhitungkan 

kapasitas lahan parkir yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful 

Anwar agar dampak yang ditimbulkan dari lahan parkir yang tidak memadai dapat 

lebih diminimalisir. Tujuan pokok tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Mengetahui karakteristik parkir di RSUD dr. Saiful Anwar yang meliputi: 

kapasitas parkir, akumulasi parkir, volume parkir, durasi parkir, pergantian 

parkir (turn over parking), dan indeks parkir. 

2. Mengetahui jumlah Satuan Ruang Parkir dan Luas Lahan Parkir yang 

dibutuhkan pada RSUD dr. Saiful Anwar. 

3. Memberikan rekomendasi terkait kebutuhan parkir kepada pihak RSUD 

dr. Saiful Anwar 

 

1.6. Manfaat 

Adapun manfaat dari studi analisis ini adalah sebagai berikut. 

1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam 

menganalisis masalah – masalah yang terkait dengan pengolahan lahan 

parkir yang baik. 

2. Sebagai bahan referensi bagi studi-studi transportasi, khususnya yang 

berkaitan dengan perparkiran. 


