
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah 

Surabaya. Dengan jumlah penduduk ditahun 2016 sebesar 887,443 jiwa dan luas 

wilayah 252,10 km². Kota Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata 

dan juga dikenal sebagai salah satu kota pendidikan terkemuka di Jawa Timur. 

Dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut, tentunya banyak pergerakan yang 

akan terjadi yang membuat tuntutan akan sarana dan prasarana transportasi 

menjadi sangat besar. Peningkatan pergerakan yang dilakukan penduduk kota 

menambah permintaan akan ruang jalan. Karena terbatasnya ruang jalan yang 

tersedia dan adanya ketidakseimbangan dengan kebutuhan akan ruang jalan, maka 

muncul persoalan yang sering terjadi, yaitu kemacetan lalulintas. 

Kemacetan lalulintas sering terjadi dikarenakan oleh adanya kegiatan 

parkir. Kegiatan parkir sering menimbulkan masalah kemacetan lalulintas, 

khususnya parkir di tepi jalan. Kegiatan ini cenderung mengurangi kapasitas ruas 

jalan tersebut karena berkurangnya lebar jalan efektif dan manuver parkir. Lahan 

parkir sangatlah penting dikarenakan setiap perjalanan menggunakan kendaraan 

diawali dan diakhiri di tempat parkir. Salah satu kebutuhan lahan parkir di lokasi 

tujuan adalah di pusat perbelanjaan. 

Kota Malang memiliki banyak pusat perbelanjaan. Pada akhir pekan, 

konsentrasi tujuan perjalanan meningkat dengan adanya wisatawan. Pusat kota 

Malang yang semakin padat dan kurangnya lahan kosong untuk parkir 

menyebabkan diperlukannya lahan parkir off-street atau gedung parkir, untuk 

diterapkan di pusat-pusat perbelanjaan. Gedung parkir yang sempit tentunya 

mempersulit pengguna parkir sehingga pada akhirnya pengguna cenderung lebih 

memilih parkir di pinggir jalan atau on-street. Parkir perlu memberikan 

kenyamanan dan keamanan yang lebih agar dapat menarik pengguna parkir. 

Parkir juga perlu memberikan keselamatan agar terhindar dari kecelakaan, serta 

bebas dari gangguan baik eksternal maupun internal. Untuk itu fasilitas parkir 
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perlu mendapat perhatian khusus, karena parkir merupakan komponen dasar dari 

perencanaan dan perancangan transportasi perkotaan.  

Pemanfaatan suatu fasilitas parkir memerlukan biaya untuk 

mengoperasikannya. Salah satu sumber biaya fasilitas parkir didapat dari para 

pengguna fasilitas parkir. Biaya parkir adalah biaya yang dikenakan kepada 

pengguna parkir untuk lahan fasilitas parkir, konstruksi, dan biaya operasional. 

Biaya parkir harus sepadan dengan fasilitas parkir yang ada. Apabila biaya parkir 

sepadan dengan fasilitas yang ada, maka para pengguna kendaraan akan 

cenderung untuk menggunakan fasilitas lahan parkir tersebut. Permasalahan yang 

sering muncul saat ini adalah biaya parkir yang dikenakan sering dianggap tidak 

sepadan dengan kualitas fasilitas parkir. 

Fasilitas parkir yang telah tersedia dan kualitas pelayanannya menjadi 

salah satu ukuran kepuasan pelanggan yang berkunjung ke pusat perbelanjaan 

tersebut. Pusat perbelanjaan yang tidak memiliki ruang parkir yang cukup dan 

kualitas pelayanan yang kurang memadai bagi pengunjung sering kehilangan 

pelanggan dibandingkan dengan pusat perbelanjaan yang memiliki ruang parkir 

yang cukup aman dan nyaman.  

Menurut Lidia, Lamria dan  Narsih (2009) menyatakan bahwa daerah 

yang memiliki tempat parkir yang aman, nyaman dan murah lebih mampu untuk 

mempertahankan kehadirannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

terhadap fasilitas dan pelayanan parkir yang ada. Dengan meninjau tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap fasilitas dan pelayanan parkir ini nantinya dapat 

dijadikan masukan bagi pengelola parkir untuk dapat memberikan pelayanan yang 

lebih baik dari yang sudah ada. Dalam penelitian ini dikemukakan bagaimana 

pandangan konsumen secara umum tentang kualitas pelayanan parkir mulai dari 

keamanan, kenyamanan, geometrik ruang parkir hingga kinerja petugas parkir dan 

petugas parkir lapangan yang nantinya sangat berguna untuk peningkatan 

pelayanan perparkiran secara umum untuk kota Malang. 
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1.2. Identifikasi Masalah  

Pemanfaatan suatu fasilitas parkir memerlukan biaya operasional. Salah 

satu sumber pembiayaan fasilitas parkir didapat dari para pengguna fasilitas 

parkir. Biaya parkir harus sepadan dengan fasilitas parkir yang ada. Kesepadaan 

biaya parkir dengan fasilitas yang ada membuat pengguna kendaraan akan 

cenderung untuk menggunakan fasilitas parkir tersebut. Permasalahan yang sering 

muncul saat ini adalah biaya parkir yang dikenakan sering dianggap tidak sepadan 

dengan kualitas fasilitas parkir. Untuk itu di perlukan studi hubungan biaya parkir 

dengan persepsi kualitas fasilitas parkir.  

1.3. Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan biaya parkir dengan persepsi kualitas fasilitas parkir 

di Mall Malang Town Square? 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah adalah sebagai berikut: 

a) Lokasi penelitian berada di Mall Malang Town Square. 

b) Data utama yang digunakan berdasarkan survey lapangan. 

c) Tidak membahas pendapatan pengelola jasa parkir. 

1.5. Tujuan Studi 

Mengetahui hubungan biaya parkir dengan persepsi kualitas fasilitas parkir 

di Mall Malang Town Square. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


