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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa merupakan Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Anugerah Bunda Khatulistiwa yang terletak di kota Pontianak. Seiring 

meningkatnya kesadaran masyarakat penting nya kesehatan sehingga pengunjung 

Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa, Kota Pontianak meningkat, karena itu 

perlu adanya fasilitas pendukung meliputi fasilitas parkir dan area parkir yang 

memadai. Hal ini perlu di perhatikan mengingat keberadaan suatu pusat kegiatan 

harus seminimal mungkin tidak menimbulkan gangguan di sekitarnya. Beberapa 

perancangan fasilitas parkir dapat dipilih dengan melihat lahan yang ada maupun 

pengaturan parkir yang baik juga perlu dipertimbangkan untuk menjamin 

keamanan, kenyamanan, efisensi, dan kenyamanan bagi pengguna area parkir 

maupun bagi arus lalu lintas di kawasan tersebut. 

Fasilitas parkir pada suatu rumah sakit sangat mempengaruhi tingkat 

kenyaman bagi pengunjung. Fasilitas parkir yang baik, nyaman, dan area parkir 

yang memadai maka akan lebih mempermudah pelayanan parkir bagi pengunjung 

yang datang. Namun, apabila rumah sakit tidak memperhatikan fasilitas-fasilitas 

penunjang parkir yang memadai maka akan dapat menimbulkan dampak yang tidak 

baik, dampak tersebut adalah dampak terhadap lalu lintas di sekitar lokasi maupun 

di dalam lingkungan rumah sakit itu sendiri. 
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Rumah sakit merupakan suatu pelayanan publik atau pusat kegiatan yang 

banyak dikunjungi oleh penduduk karena ingin berobat dan mengetahui kesehatan. 

Rumah sakit juga tidak terlepas dari masalah perparkiran yang dapat menggangu 

kenyamanan proses pelayanan yang akan diberikan oleh pihak rumah sakit. 

Meningkatnya kebutuhan akan kesehatan sudah tentu akan membawa dampak 

meningkatnya kebutuhan parkir pada rumah sakit. 

Area parkir merupakan salah satu bagian terpenting dari sistem transportasi. 

Pada saat jam berkunjung terjadi peningkatan kebutuhan lahan parkir, peningkatan 

kebutuhan lahan parkir mengakibatkan tidak tertampungnya kendaraan yang akan 

mengunakan lahan parkir. Selain mengatasi peningkatan kebutuhan parkir perlu 

adanya penataan ulang untuk menghindari parkir sembarangan, terutama dalam 

mengotimalkan pemanfaat lahan parkir yang sudah tersedia.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Semakin banyaknya pengunjung Rumah Sakit yang sulit memarkirkan 

kendaraan terutama saat jam praktik dokter dan jam besuk pasien pada malam hari    

maka perlu dilakukan evaluasi dan penataan ulang lahan parkir di Rumah Sakit 

Anugerah Bunda Khatulistiwa, Kota Pontianak sehingga dapat mengoptimalkan 

dan memanfaatkan lahan parkir yang sudah tersedia. 
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1.3.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukan penelitian perparkiran di Rumah Sakit Anugerah Bunda 

Khatulistiwa, Kota Pontianak yaitu sebagai berikut : 

1. Mengetahui karakteristik parkir yang terdiri dari akumulasi, durasi, volume, 

tingkat pergantian parkir (turnover parking), indeks, dan kebutuhan ruang parkir 

untuk mendapatkan kapasitas ruang parkir pada Rumah Sakit Anugerah Bunda 

Khatulistiwa, Kota Pontianak. 

2. Memberi solusi dan masukan terhadap lahan parkir yang tersedia di Rumah Sakit 

Anugerah Bunda Khatulistiwa, Kota Pontianak untuk mendapatkan hasil yang 

optimal. 

 

1.4.  Batasan Masalah 

Demi tercapainya penulisan yang dapat terarah pada tujuan utama, maka 

perlu adanya batasan-batasan masalah. Adapun  batasan masalah yang dimaksud 

sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian yaitu lahan parkir sepeda motor dan mobil penumpang pada 

Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa, Kota Pontianak. 

2. Jenis kendaraan yang akan di teliti pada lahan parkir Rumah Sakit Anugerah 

Bunda Khatulistiwa, Kota Pontianak yaitu sepeda motor dan mobil. 

3. Pedoman penelitian mengacu pada keputusan Dirjen Perhubungan Darat 

No:272/HK.105/DRJD/196 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian 

Fasilitas Parkir. 
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1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tentang Evaluasi Kebutuhan 

Parkir Pada Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Pontianak yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menambah pengetahuan tentang perparkiran Rumah Sakit Anugrah Bunda 

Khatulistiwa, Kota Pontianak serta mengaplikasikan ilmu teknik sipil, 

khususnya program studi transportasi dalam kehidupan nyata. 

2. Memberikan informasi secara teknis pentingnya kebutuhan ruang parkir untuk 

mengantisipasi pertumbuhan parkir pada Rumah Sakit Anugerah Khatulistiwa, 

Kota Pontianak. 

3. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait dengan 

kenyamanan bagi pengguna parkir.  

 

 1.6. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan dilakukan penelitian hanya sebatas pada lahan parkir 

Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa, Kota Pontianak yang terletak di Jalan 

Ahmad Yani, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 
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Gambar 1.1 Peta Lokasi Kota Pontianak, Kalimantan Barat 

Sumber : Google Maps(2019) 

 

 

Gambar 1.2  Lokasi Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa 

Sumber : Google Maps(2019) 
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1.7.  Keaslian Tugas Akhir 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, ada beberapa referensi tugas akhir yang 

digunakan sebagai acuan : 

1.  Tomy, 2016. Analisis Kebutuhan Parkir Rumah Sakit St. Antonius 

Pontianak Kalimantan Barat (Tugas Akhir). Yogyakarta  : Universitas Atma 

Jaya Yogyakarta.  

2.  Meroekh, 2017. Analisis Kebutuahan Ruang Parkir Rumah Sakit Umum 

Prof Dr W.Z. Johannes Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (Tugas Akhir). 

Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

Dengan beberapa referensi diatas, maka penelitian dengan judul Evaluasi 

Kebutuhan Parkir Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Kota Pontianak 

Kalimantan Barat belum pernah dilakukan. 

 

1.8.  Kerangka Penulisan 

Kerangka  penulisan yang dimaksud adalah membahas satu persatu bab 

yang terdapat di dalam skripsi ini, antara lain :  

1.  Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, lokasi penelitian, dan kerangka penelitian. 

 

2.  Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini merupakan uraian hasil penelusuran literatur yang telah dilakukan. 
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3.  Bab III Landasan Teori 

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang akan digunakan untuk 

membuat skripsi dengan judul “Evaluasi Kebutuhan Ruang Parkir Rumah Sakit 

Anugerah Bunda Khatulistiwa – Pontianak. 

 

4.  Bab IV Metodologi Penelitian  

Pada bab ini membahas mengenai metode kajian yang digunakan mulai dari 

metode pengambilan data sampai dengan metode analisis data. 

 

5. Bab V Analisis Data dan Pembahasan 

Pada bab ini membahas mengenai hasil survei dan analisis data. 

 

6.  Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berdasarkan hasil survei 

yang di analisis. 

 

 


