
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan 

permintaan akan fasilitas yang menunjang kegiatan tersebut juga semakin besar. 

Salah satu dampak adanya pembangunan fasilitas kesehatan tersebut adalah 

perlunya sarana parkir yang memadai. Hal ini perlu diperhatikan mengingat 

keberadaan suatu pusat kegiatan harus seminimal mungkin menimbulkan 

gangguan pada arus lalu lintas di sekelilingnya. 

 Rumah Sakit PKU (Pembinaan Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah 

Surakarta yang berdiri sejak 1927 mengalami perkembangan dan peningkatan 

pelayanan kesehatan yang pesat. Perkembangan ini dibuktikan dengan 

diterbitkannya surat izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit PKU Muhmmadiyah Surakarta, dari DEPKES RI tanggal 7 februari 1986 

dengan nomor: 023/Yan/Med/RS.KS/1986. Dengan nama Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta. Izin tersebut kembali diperbaharui dengan nomor izin 

baru: 0150/Yan/Med/RS.KS/PA/1992. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah yang bergerak dibidang 

kesehatan, yang bertanggung jawab kepada Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan 

Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MKKMPDM) Kota Surakarta, 

yang mempunyai misi memberikan pelayanan promotif, preventif, curatif, 

rehabilitatif yang berkualitas, nyaman, aman, tentram dalam perawatan. Cepat 

akurat serta senyum ramah dalam pelayanan.  

Sebagai salah satu pusat pelayanan yang banyak dikunjungi masyarakat, 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta yang terletak dijalan 

Ronggowarsito No: 130 Surakarta, mempunyai permasalahan yang sama dengan 

dengan fasilitas pelayanan masyarakat yang lain yaitu penyediaan fasilitas parkir 

yang terbatas. Keterbatasan fasilitas farkir ini sering dikarenakan keterbatasan 

lahan yang tersedia dan sering menimbulkan permasalahan terhadap pengguna 

jalan, yang antara lain terjadinya kemacetan disekitar pusat kegiatan tersebut. 



Kemacetan ini terjadi karena jalan yang seharusnya digunakan untuk kelacaran 

berkendaraan dialih fungsikan menjadi tempat parkir.  

 Sebagian besar karyawan dan pengunjung Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta menggunakan kendaraan, baik roda empat maupun 

roda dua. Untuk menampung kendaraan tersebut perlu disediakan tempat parkir, 

dengan demikian karyawan dan pengunjung akan merasa tenang dan aman untuk 

melakukan kegiatannya. Meningkatnya jumlah pasien setiap tahunnya akan 

membawa konsekuensi pertambahan areal parkir yang diperlukan. 

 Masalah inilah yang perlu dipecahkan dengan melakukan suvai 

lapangan untuk mengetahui permasalahan yang ada secara tepat, sehingga dapat 

diperoleh alternatif pemecahan yang mungkin dapat diterapkan. Pemecahan 

masalah tersebut dapat dilakukan dengan perluasan areal parkir maupun penataan 

areal parkir. Perluasan areal parkir harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan 

dengan keterbatasan lahan, perencanaan umum tata ruang kota, keselamatan dan 

kelancaran arus lalu lintas, kelestarian lingkungan serta kemudahan bagi 

pengguna jasa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu 

rumah sakit yang cukup dikenal di Kota Surakarta, maka dituntut untuk 

menyediakan fasilitas parkir yang dapat menampung kendaraan karyawan dan 

pengunjung yang datang, sehingga tidak terjadi gangguan terhadap arus lalu lintas 

dirumah sakit tersebut. 

            Permasalahan yang dihadapi dengan melihat karakteristik parkir yang 

terdapat diareal parkir Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, adalah 

apakah sistem parkir dan luas areal parkir yang tersedia mampu menampung 

seluruh kendaraan yang diparkir. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir “Analisis Kebutuhan Dan 

Karakteristik Parkir Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta” adalah: 



1). Mengetahui karakteristik parkir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta yang meliputi: akumulasi parkir, volume parkir, durasi parkir, 

indeks parkir, dan tingkat turnover. 

2). Mengetahui kebutuhan ruang parkir mobil penumpang dan sepeda motor di 

areal parkir off street dan on street Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 

3). Mengetahui sistem tarif parkir di areal parkir Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari Tugas Akhir “Analisis Kebutuhan Dan Karakteristik Parkir 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta” adalah: 

1). Menambah pengetahuan penulis tentang perparkiran. 

2). Memberikan masukan sebagai pertimbangan dan kebijakan dalam 

merencanakan pengembangan areal parkir dengan pengaturan sesuai 

kebutuhan khususnya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu, luas permasalahan serta biaya dan 

kemampuan yang ada. Tugas Akhir ini dibatasi sebagai berikut: 

1). Jenis kendaraan yang akan diteliti yaitu jenis kendaraan bermotor yaitu mobil 

penumpang dan sepeda motor. 

2). Areal parkir yang diteliti yaitu areal parkir off street dan on street di Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

3). Pola parkir sesuai dengan kondisi dilapangan. 

4). Waktu parkir yang dibutuhkan (durasi parkir). 

5). Kebutuhan ruang parkir. 

6). Analisis kebutuhan ruang parkir mengacu pada laporan Akhir PPTT LPM 

UGM,1992. 

 

 


