
 

  BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil data suvei dan analisis yang dilakukan pada lahan parkir 

RSUD. Sultan Imanuddun Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah selama 3 

hari dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kapasitas lahan parkir yang disediakan untuk pakir mobil sebesar 27 kendaraan 

dengan luas 337,5 m
2
, sedangkan untuk sepeda motor adalah sebesar 108 kendaraan 

dengan luas 162 m
2
. Berdasarkan hasil survai, akumulasi puncak mobil terjadi pada 

hari Sabtu dengan jumlah kendaraan sebesar 40 kendaraan  dengan luas 500 m
2
 jadi 

luas lahan parkir yang disediakan tidak mencukupi untuk menampung jumlah mobil 

yang diparkir sebanyak 13 kendaraan. Untuk sepeda motor akumulasi puncak terjadi 

pada hari Sabtu dengan jumlah sepeda motor sebanyak 131 kendaraan dengan luas 

196,5 m
2
 jadi luas lahan parkir yang disediakan tidak mencukupi untuk menampung 

sepeda motor sebanyak 23 kendaraan. 

2. Akumulasi parkir maksimal untuk mobil maupun sepeda motor terjadi pada hari 

Sabtu, yaitu untuk mobil sebesar 40 kendaraan dan untuk sepeda motor sebesar 131 

kendaraan. 

3. Durasi parkir mobil terbesar dengan menggunakan interval waktu 15 menit terjadi 

pada hari Rabu dengan jumlah persentase sebesar 16,36% pada interval waktu 91-105 

menit dan untuk sepeda motor juga terjadi pada hari Rabu dengan jumlah persentase 

sebesar 30,41% pada interval waktu 31-45 menit 



 

 4. Volume kendaraan terbesar yang masuk lahan parkir RSUD. Sultan Imanuddun 

Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah untuk mobil maupun sepeda 

motor terjadi pada hari Sabtu yaitu untuk mobil sebesar 145 kendaraan dan untuk 

sepeda motor sebesar 632 kendaraan. 

5. Tingkat turn over parkir terbesar untuk mobil terjadi pada hari Sabtu dengan nilai 

turn over sebesar 5,37 kendaraan/petak parkir dan untuk sepeda motor tingkat turn 

over parkir terbesar juga terjadi pada hari Sabtu sebesar 5,85 kendaraan/petak parkir. 

6. Indeks parkir terbesar untuk mobil maupun sepeda motor terjadi pada hari sabtu 

dengan nilai indeks parkir melebihi 100% yaitu untuk mobil sebesar 148% sedangkan 

untuk sepeda motor sebesar 121,30%. 

7. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kapasitas ruang parkir sudah tidak 

mencukupi lagi. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah 

menambah lahan parkir baru baik untuk mobil ataupun sepeda motor, sehingga dapat 

menambah jumlah kendaraan yang parkir untuk mobil sebanyak 16 kendaraan dan 

untuk sepeda motor sebanyak 61 kendaraan. Untuk perubahan lahan parkir dapat 

dilihat pada Gambar alternatif 5.2. 

6.2. Saran 

 Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama 3 hari maka penulis 

memiliki beberapa saran sebagai berikut. 

1. Menambah petugas juru parkir agar penataan parkir menjadi lebih teratut  mengingat 

luas lahan parkir yang ada terbatas. 

2. Penambahan penerangan dilokasi parkir pada malam hari agar rambu dapat terlihat 

dengan jelas. 



 

 3. Kepada peneliti yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sejenis agar 

survei yang dilakukan tidak hanya mencatat plat nomor kendaraan yang keluar dan 

masuk kelokasi parkir tetapi juga melakukan survei wawancara tujuan pemarkir 

setelah memarkir kendaraannya. 

4. Penelitian dapat dilakukan selama seminggu penuh untuk mengetahui kondisi yang 

lebih kongkret di lapangan. 
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