
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil survai yang dilakukan selama tiga hari yaitu pada hari 

Senin 10 Juli, Kamis 13 Juli dan Sabtu 15 Juli 2006. Serta hasil analisis parkir di 

areal parkir  Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Nilai tiap karakteristik parkir adalah sebagai berikut :  

a. Akumulasi maksimum harian tertinggi untuk mobil penumpang gabungan 

antara on street dan off street terjadi pada Hari Senin, 10 Juli 2006 yaitu sebesar 

45 kendaraan/15 menit pada pukul 18.45-19.00 WIB dan  untuk sepeda motor 

terjadi pada Hari Kamis, 13 Juli 2006 yaitu sebesar 166 kendaraan/15 menit 

pada pukul 18.30-18.45 dan 18.45-19.00 WIB.  

b. Rata-rata volume parkir harian untuk mobil penumpang adalah 180 

kendaraan/12 jam, dan untuk sepeda motor 803 kendaraan/12 jam. 

c. Rata-rata durasi parkir harian untuk mobil penumpang tertinggi terjadi pada 

Hari Sabtu, 15 Juli 2006 yaitu sebesar 144,60 menit, dan untuk sepeda motor 

tertinggi terjadi pada Hari Kamis, 13 Juli 2006 yaitu sebesar 106,77 menit. 

d. Indeks parkir tertinggi untuk mobil penumpang terjadi pada Hari Senin, 10 Juli 

2006 pada pukul 18.45-19.00 WIB yaitu sebesar 140.63% dan untuk sepeda 

motor terjadi pada Hari Senin, 10 Juli 2006 pada pukul 18.45-19.00 WIB yaitu 

sebesar 117,73%. 

e. Tingkat turnover parkir mobil penumpang tertinggi terjadi pada Hari Senin, 10 

Juli 2006 yaitu sebesar 6,12 dengan rata-rata tingkat turnover sebesar 5,67 dan 

untuk sepeda motor tertinggi terjadi pada Hari Senin, 10 Juli 2006 yaitu sebesar  

6,23 dengan rata-rata tingkat turnover sebesar 5,69.  



2. Besarnya kebutuhan ruang parkir secara teoritis untuk mobil penumpang (off 

street) adalah 30 SRP dengan luas areal parkir 879,70 2m  dan luas areal parkir 

tersedia 780 2m , sehingga luas areal parkir sudah tidak memenuhi standar. 

Besarnya kebutuhan ruang parkir secara teoritis untuk mobil penumpang (on 

street) adalah 4 SRP dengan luas areal parkir 45,9 2m  dan luas areal parkir 

tersedia 75 2m , sehingga luas areal parkir masih memenuhi standar. Kebutuhan 

ruang parkir secara teoritis untuk sepeda motor 223 SRP dengan luas areal parkir 

467,04 2m  dan luas areal parkir tersedia 371,4 2m , sehingga luas areal parkir 

sudah tidak memenuhi standar. 

3. Berdasarkan Standar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kebutuhan ruang 

parkir di rumah sakit dengan 175 tempat tidur diperlukan satuan ruang parkir 

sebanyak 115 SRP. Sedangkan ruang parkir yang tersedia di areal parkir Rumah 

PKU Muhammadiyah Surakarta untuk mobil penumpang 34 SRP. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa areal parkir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 

untuk mobil penumpang sudah tidak memenuhi standar. 

4. Sistem penetapan biaya parkir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 

bersifat tidak tetap, dibatasi oleh lama parkir. Namun pada kenyataannya sistem 

ini tidak diterapkan, Penetapan penambahan tarif parkir hanya mengharapkan 

kesadaran dari para pengunjung dan sifatnya tidak diwajibkan. 

 

B. SARAN 

1. Mengigat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta berada di lokasi yang 

padat dan lahan yang sangat terbatas, dalam kebijakan pembangunan fasilitas 

rumah sakit pada masa yang akan datang khususnya areal parkir dibangun di 

basement gedung yang baru. 

2. Dalam pelaksanaannya dilapangan Penempatan kendaraan parkir diusahakan 

sesuai dengan tempatnya dan diatur rapi baik parkir mobil penumpang maupun 



sepeda motor, agar tidak terjadi kesemerawutan. Dan hal ini tidak lepas dari 

peranan petugas parkir yang sangat berpengaruh dalam mengatur parkir. 

3. Parkir kendaraan pengunjung dan karyawan rumah sakit hendakya dipisahkan, hal 

ini bertujuan untuk keteraturan dan kapasitas parkir dapat dimaksimalkan. 

4. Agar pendapatan dari fasilitas parkir dapat maksimal perlu diadakan perubahan 

dalam pengelolaannya yaitu dari pencatatan secara manual digantikan dengan 

komputerisasi dalam pencatatan kendaraan yang masuk dan keluar.   

5. Perlu diadakanya penelitian lebih lanjut pada hari-hari tertentu dan jam survey 

yang lebih lama untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

 


