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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang 

yang merupakan Rumah Sakit utama di wilayah Kabupaten Jombang. Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang ini terletak di pusat kota sehingga lokasi 

mudah dijangkau. 

Pada sekitar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang ini terdapat 

fasilitas seperti kantor, pertokoan, dan sekolahan. Lahan parkir sepeda motor 

dengan lahan parkir mobil yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Jombang berdekatan. Parkir sepeda motor untuk karyawan dan pengunjung 

dijadikan satu. 

3.2 Metode pengambilan data 

Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang harus diambil untuk 

pengumpulan data, yang pertama yaitu melakukan observasi pada Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Jombang. Pengambilan data dilakukan sekaligus 

mengumpulkan keterangan dari pihak pengelola.  

Proses survey dilaksanakan selama tiga hari, mulai pukul 06.00-20 WIB 

dengan menggunakan interval waktu 15 menit. Waktu pengambilan data 

disesuaikan dengan mulainya jam kerja karyawan serta berakhirnya jam besuk 

pasien. 

Ada beberapa data yang dibutuhkan yaitu : 

1. Data primer didapat dari pengamatan lapangan.
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2. Data sekunder yang didapat dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Jombang 

 

3.3 Data 

Data primer : 

1. Posisi parkir 

Perlu diketahui sistem parkir yang dilakukan oleh pihak instansi, karena hal 

tersebut bisa mengetahui apakah sistem yang diberlakukan bisa 

memaksimalkan kapasitas lahan parkir yang telah disediakan.  

2. Jumlah kendaraan yang parkir 

Jumlah kendaraan yang parkir didapat secara langsung melalui survey yang 

dilakukan di lokasi parkiran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang. 

3. Luas lahan parkir 

Luas lahan parkir diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak instansi, luas 

lahan parkir dijadikan acuan untuk analisa apakah kebutuhan lahan parkir 

yang telah disediakan telah memenuhi kebutuhan atau belum emmenuhi 

kebutuhan. 

Data sekunder : 

1. Layout  

Layout digunakan untuk mengetahui tata guna lahan Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Jombang. 

2. Jumlah tempat tidur 

Untuk mengetahui kebutuhan lahan parkir berdasarkan tempat tidur yang 

tersedia sesuai dengan metode standarisasi pedoman teknis penyelenggaraan 

fasilitas parkir Dirjen Pehubungan. 

 

3. Peta dan Lokasi RSUD Kab Jombang 
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3.4 Tahapan Penelitian  
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