
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pusat perbelanjaan (mall) sebagai salah satu pusat kegiatan yang ramai di 

kunjungi masyarakat, juga tidak terlepas dari masalah perparkiran yang sedikit 

banyak menunjang tingkat kenyamanan dan keaman dalam lingkungan pusat 

perbelanjaan itu sendiri. Di dalam menganalisa kebutuhan parkir suatu tempat 

atau bangunan di harapkan bahwa semakin besar perkembangan suatu bangunan 

maka semakin besar pula kebutuhan ruang parkir yang disediakan. Demikian juga 

kebutuhan lahan parkir pada pusat perbelanjaan, semakin besar pusat perpelanjaan 

dan semakin banyak fasilitas – fasilitas yang ditawarkan maka di harapkan 

semakin banyak pula pengunjung pusat perbelanjaan dan berdampak pula 

semakin besarnya jumlah ruang parkir yang dibutuhkan.  

Malang Town Square yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar ke-2 di 

kota Malang ini memiliki luas lahan sebesar 3.300 m² dengan 4 lantai, yaitu lantai 

underground, lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 yang menjadikannya pusat 

perbelanjaan yang paling banyak di kunjungi. Malang Town Square berbagai 

fasilitas ruang publik seperti Hypermart yang menyediakan berbagai bahan bahan 

pokok sehari-hari, ruko / toko yang menjual beragam barang barang lainnya, 

Matahari Departemen Store yang menjadi tempat belanja fashion, Gramedia Book 

Store yang menyediakan berbagai macam buku dan alat tulis, Time Zone yang 

merupakan wahana bermain untuk semua kalangan dan foodcourt yang tidak 

hanya untuk tempat makan tetapi sebagai tempat bertemu dan mengobrol. Malang 

Town Square memiliki tingkat pengguna yang tinggi sehingga besar pula 

kapasitas lahan parkir yang diperlukan, harga parkiran mobil di Malang Town 

Square sebesar Rp. 6.000,- untuk sekali parkir. Kondisi parkir di Malang Town 

Square mengalami penumpukan sehingga durasi parkir berpengaruh akan ruang 

publik yang ada di pusat perbelanjan itu. 
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Pada tugas akhir ini akan melakukan studi hubungan kualitas ruang publik 

dengan durasi parkir di pusat perbelanjaan Malang Town Square.  Dimana durasi 

parkir pengunjung menunjukkan kualitas pelayanan, keamanan dan kenyamanan 

ruang publik tersebut. Kualitas ruang publik memberikan dampak langsung 

kepada kehidupan masyarakat.  

1.2 Identifikasi Masalah 

 Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan semakin banyak 

fasilitas-fasilitas yang ditawarkan dalam pusat perbelanjaan, maka semakin besar 

jumlah tarikan pengunjung di pusat berbelanjaan tersebut. Hal ini juga berdampak 

pada jumlah ruang parkir yang dibutuhkan dan durasi parkir di pusat perbelanjaan. 

Untuk itu di perlukan studi hubungan kualitas ruang publik dengan durasi parkir 

di pusat perbelanjaan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan masalah yang akan di bahas 

dalam penelitian yaitu : 

1. Bagaimana hubungan kualitas ruang publik dengan durasi parkir di 

pusat perbelanjaan Malang Town Square? 

2. Variabel-variabel apa saja yang berhubungan antara kualitas ruang 

publik dengan durasi parkir di pusat perbelanjaan Malang Town 

Square? 

1.4 Pembatasan Masalah 

 1.   Studi tidak dilakukan pada kendaraan sepeda motor. 

 2.   Tidak dibedakaan antara kendaraan milik pengunjung dan karyawan. 

 3.   Durasi parkir < 5 menit tidak di anggap parkir 

 4.  Survey tidak dilakukan di luar gedung parkir Malang Town Square 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian hubungan kualitas ruang publik 

dengan durasi parkir di pusat perbelanjaan adalah 

1. Untuk mengetahui hubungan kualitas ruang publik dengan durasi parkir di 

pusat perbelanjaan Malng Town Square, mengingat bahwa sistem 

transportasi di negara – negara berkembang yang sangat tergantung pada 

kendaraan pribadi.  

2. Untuk mengetahui variabel-variabel yang berhubungan dengan kualitas 

ruang publik dengan durasi parkir di pusat perbelanjaan Malang Town 

Square. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan studi hubungan kualitas ruang publik dengan durasi parkir di 

pusat perbelanjaan Malang Town Square diharapkan dapat memberi masukan 

atau bahan pertimbangan kepada pihak instansi terkait dalam penentuan 

kebijakan guna peningkatan pelayanan yang ada pada mall tersebut, sehingga 

tercipta suasana mall  yang nyaman dan indah. 


