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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta 

tingginya tingkat perekonomian di suatu perkotaan atau meningkatnya suatu 

perkotaan menuju suatu kota metropolitan maka akan mengakibatkan 

meningkatnya kebutuhan akan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat 

kota seperti pusat pelayanan, bisnis, pendidikan, perkantoran maupun perdagangan. 

Dalam hal meningkatnya fasilitas-fasilitas ini dimana pemerintah tidak 

mengeluarkan kebijakan  memanajemen lalu lintas dalam hal ini pengguna 

kendaraan pribadi, maka akan menimbulkan peningkatan penggunaan kendaraan 

pribadi yang sangat signifikan. Kecenderungan penduduk di kota-kota besar 

melakukan kegiatan atau berpergian dengan menggunakan kendaraan pribadi 

secara tidak langsung diperlukan juga jumlah lahan parkir yang memadai. 

Dalam hal ini juga terjadi peningkatkan kinerja pemerintah Kota 

Banjarmasin di bidang pelayanan kesehatan, salah satunya adalah pusat pelayanan 

kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Dimana pihak Rumah 

Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin saat ini sedang melakukan pembangunan 

infrastruktur tambahan di Rumah Sakit tersebut. Banyaknya fasilitas kesehatan 

serta tenaga yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin 

menjadikannya sebagai salah satu rumah sakit paling aktif di Kota Banjarmasin 

dalam melayani pasien. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan 

kesehatan, permintaan akan fasilitas penunjang pelayanan tersebut juga semakin 

besar. Salah satu fasilitas yang seharusnya tersedia adalah lahan parkir. Lahan 

parkir yang tersedia tersebut harus dapat menampung kendaraan pengunjung 

maupun pegawai atau karyawan Rumah Sakit. Berdasarkan hasil pengamatan lahan 

parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang terletak pada titik 

koordinat 3°19'21.0"S 114°36'04.5"E  di Jalan A. Yani Km 2,5 No. 43 memiliki  
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fasilitas parkir diluar badan jalan (off street parking) dengan luas areal parkir untuk 

kendaraan roda dua (motor) seluas 480 m2 dan kendaraan roda empat (mobil) 

seluas 3750 m2 dirasa masih tidak mampu untuk menampung kendaraan baik 

kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan analisis guna mengetahui kebutuhan lahan parkir berdasarkan kondisi 

yang ada saat ini pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. 

Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin adalah rumah sakit dengan 

tipe A, dimana menjadi salah satu  rumah sakit terbesar, terlengkap fasilitas dan jadi 

rujukan rumah sakit-rumah sakit di dua provinsi, Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Tengah yang telah berdiri sejak tahun 1943 di atas lahan seluas 63.920 

m² dengan luas bangunan 55.000 m². Namun untuk mencapai label rumah sakit 

berkelas internasional manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin 

harus banyak berbenah, terutama dalam hal pelayanan, salah satunya ketersediaan 

lahan parkir yang dirasa kurang. Dan, baru-baru ini juga diungkap salah satu media 

cetak di Banjarmasin mengenai pengelolaan parkir Rumah Sakit Umum Daerah 

Ulin Banjarmasin yang tumpang tindih. Penataannya juga semrawut hingga over 

kapasitas. Dilain pihak juga banyak yang mengkritisi bahwa Rumah Sakit Umum 

Daerah Ulin Banjarmasin masih kewalahan dalm menampung mobil pasien dan 

keluarga pasien yang berkunjung. DPRD Kalimantan Selatan senidiri siap 

mensetujui penggelontoran anggaran kalau memang diperlukan untuk 

pembangunan areal parkir tambahan, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi 

pasien dan keluarganya. Kebutuhan parkir yang tidak terpenuhi inilah yang dapat 

menimbulkan dan menambah masalah lalu lintas karena penggunaan badan jalan 

untuk kebutuhan parkir (on street parking) dikemudian hari.  

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dalam bahasan Tugas Akhir penulis 

tertarik untuk menganalisa kinerja parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin 

Banjarmasin yang lokasinya berada di jalan A. Yani Km 2,5 No43 Banjarmasin. 

Adapun penelitian ini guna penyelesaian penulisan tugas akhir dengan judul 

“Analisis Kinerja Ruang Parkir Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin 

Banjarmasin”. 
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 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin adalah: 

1. Bagaimana kinerja ruang parkir yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah 

Ulin Banjarmasin? 

2. Berapa kebutuhan ruang parkir yang diperlukan Rumah Sakit Umum 

Daerah Ulin Banjarmasin saat ini?  

 

 Batasan Masalah 

Untuk mempersempit lingkup pembahasan, dalam melaksanakan tugas 

akhir ini batasan masalah yang yang akan dibahas antara lain:  

1. Menganalisis kinerja ruang parkir reguler Rumah Sakit Umum Daerah Ulin 

Banjarmasin. 

2. Pengambilan data survei waktu masuk dan keluar kendaraan terbatas hanya 

pada kendaraan pribadi roda dua dan roda empat. 

3. Pelaksanaan waktu survei selama satu minggu. 

4. Tidak membahas biaya parkir 

 

 Tujuan 

Adapun Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan Tugas Akhir ini 

adalah: 

1. Mengetahui kinerja ruang parkir pada Rumah Sakit Daerah Ulin 

Banjarmasin. 

2. Memberikan gambaran kebutuhan ruang parkir di Rumah Sakit Daerah Ulin 

Banjarmasin untuk saat ini. 
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 Manfaat 

 Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah  

1 Manfaat Teoritis 

Peneliti dan pembaca mendapatkan perumusan karakteristik ideal sebuah 

lahan parkir. Peneliti dan pembaca juga dapat mengetahui pendapat umum 

tentang kinerja dari pelayanan ruang parkir di Rumah Sakit Umum Daerah 

Ulin Banjarmasin. 

2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai informasi kepada pihak Rumah Sakit 

Umum Daerah Ulin Banjarmasin untuk mengembangkan pelayanan 

terhadap ruang parkir 


