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3.3. Flowchart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram Alir Studi 
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3.4 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut: 

1. Luas lahan parkir yang dimiliki terkesan 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 akan menggunakan areal parkir tersebut. 

 

3.5 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi 

tentang penelitian yang akan dilakukan. Studi Pendahuluan dapat berupa 

pengumpulan bahan dan studi literatur yang dipakai untuk menghimpun data-data 

atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu 

penelitian. Studi literatur didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, 

internet dan pustaka. 

3.6 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data meliputi data-data yang diperlukan untuk melakukan suatu 

penelitian. Data-data tersebut adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Data Primer 

  Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

langsung (survey) dan wawancara di lokasi studi sesuai dengan kondisi 

sesungguhnya. Adapun data-data yang berhubungan langsung dari hasil survey 

yang dilakukan di lokasi studi, yaitu : 

1. Jumlah petak parkir tersedia.  

2. Luas areal parkir. 

3. Waktu dan Jumlah kendaraan masuk. 

4. Waktu dan Jumlah kendaraan keluar. 
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3.6.2 Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung 

dimana peneliti hanya memanfaatkan data-data yang ada sebelumnya tercatat di 

instansi terkait dan digunakan sebagai analisa. Adapun data-data yang diperoleh 

dari RSUD dr. Saiful Anwar berupa : 

1. Denah Rumah Sakit dr. Saiful Anwar. 

2. Jumlah tempat tidur yang tersedia. 

 

1.7. Peralatan Penelitian 

 Adapun peralatan yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Blangko/Formulir Penelitian 

Formulir ini berisi pencatatan mengenai nomor plat kendaraan dan 

waktu/jam masuk parkir kendaraan untuk pencatatan pada pintu masuk, 

dan berisikan mengenai nomor plat kendaraan dan waktu/jam keluar 

parkir kendaraan untuk pencatatan pada pintu keluar. 

2. Meteran dengan panjang 50 m. 

3. Busur untuk mengukur posisi sudut parkir. 

4. Alat tulis. 

5. Jam digital atau pencatat waktu. 

6. Komputer sebagai alat pengolahan data. 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data dapat dilaksanakan pada periode waktu survey 

yang telah ditentukan, maka perlu diadakan pedoman sebagai petunjuk teknis bagi 

tim pelaksana survey di lokasi studi. 

Dalam hal ini untuk pendataan dan setiap waktu masuk dan waktu keluar 

kendaraan sepeda motor maupun mobil penumpang pada Rumah Sakit dr. Saiful 

Anwar Malang dilakukan pada titik-titik pengamatan yang dikira strategis, yaitu 

pada pintu masuk dan keluar kendaraan dari tiap-tiap areal parkir yang diamati. 

 



28 
 

 
 

3.9 Waktu Pengamatan 

Waktu pengamatan ditetapkan dengan mempertimbangkan :  

a. Peak Day  

 Penentuan waktu berdasarkan peak day adalah dimana penentuan 

waktu survey dipilih satu hari atau lebih, yaitu dari jumlah hari dalam 

satu minggu yang merupakan hari terpadat pada minggu itu yang 

mewakili seluruh hari dalam satu minggu, satu bulan, bahkan dalam 

satu tahun. Penentuan peak day biasanya di bagi dalam 3 (tiga) waktu, 

yaitu early week, mid week, dan week end. Untuk early week biasanya 

dipilih hari senin atau selasa, untuk mid week dipilih hari rabu atau 

kamis, sedangkan untuk week end dipilih hari jum’at, sabtu, dan 

minggu.  

 Pada studi ini, penelitian diambil 3 (tiga) hari dalam satu minggu. 

Yakni hari Senin, Kamis, dan Sabtu. 

b. Peak Hour  

 Penentuan waktu survey berdasarkan peak hour adalah penentuan 

waktu survey dimana dipilih waktu yang terpadat dalam satu atau 

beberapa hari yang mewakili satu hari dalam satu minggu, satu bulan, 

bahkan satu tahun. Penentuan peak hour dibagi dalam 3 (tiga) waktu, 

yaitu jam sibuk pagi, siang, dan sore. Karena lokasi studi ini adalah 

Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang, maka peak hour yang diambil 

adalah jam 06.00 – 18.00 dengan periode pengamatan sebagai berikut. 

 

  Tabel 3.1. Waktu Pelaksanaan Survey/Pengamatan 

Hari/Tanggal 
Waktu Survey 

(WIB) 

Senin, 12 September 2016 

06.00-18.00 Kamis,15 September2016 

Sabtu, 17 September 2016 
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3.10 Analisa Data 

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan 

perhitungan statistik dan perhitungan berdasarkan formula yang ada sehingga 

didapat nilai-nilai atau parameter-parameter yang dimaksud. Data tersebut dapat 

juga disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

 

3.11 Pembahasan  

Setelah data-data diperoleh dan dianalisis, kemudian dilakukan penguraian 

data-data sehingga didapat nilai-nilai atau parameter-parameter yang dimaksud 

dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan. Setelah hasil 

penelitian disajikan, berikutnya adalah melakukan pembahasan. Esensi dari 

pembahasan adalah menjelaskan bagaimana hasil penelitian diperoleh. 

Pembahasan dilakukan dengan merujuk hasil penelitian pada teori-teori yang 

mendukung atau pada penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan 

oleh peneliti lain. 

 

3.12 Kesimpulan  

 Pada tahap akhir studi ini diuraikan mengenai kesimpulan yang dapat 

ditarik dari analisis dan juga disertai rekomendasi dengan penjelasan, komentar 

dan saran tentang hasil analisis yang didapat. 

 

 


