
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Dr Moewardi merupakan Rumah Sakit Umun milik 

pemerintah  daerah  Surakarta  yang  merupakan  fasilitas  umum  yang  sangat 

dibutuhkan  keberadaannya  oleh  masyarakat  sekitarnya.  Oleh  karena  itu 

diperlukan  fasilitas  pendukung  diantaranya  Apotek  serta  areal  parkir.  Seiring 

dengan  meningkatnya  kegiatan  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat,  maka 

permintaan akan fasilitas yang menunjang kegiatan tersebut juga semakin besar 

dan kebutuhan akan tempat pelayanan umum tersebut pun meningkat.

Salah satu dampak dari adanya pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut 

diatas  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.  Penambahan 

jumlah  kendaraan  atau  pengurangan  kapasitas  akibat  tidak  tertampungnya 

kendaraan  di  ruang  parkir  yang  telah  disediakan,  tidak  saja  merugikan  para 

pengendara,  tetapi  juga  akan  menimbulkan  masalah  bagi  pemerintah  sebagai 

penyedia fasilitas umum.

Beberapa perancangan fasilitas parkir dapat dipilih dengan melihat lahan 

yang ada maupun pengaturan parkir yang baik juga perlu dipertimbangkan untuk 

menjamin  keamanan,  kenyamanan,  efisiensi  dan  kelancaran  bagi  penggunaan 

areal parkir maupun bagi arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Parkir yang sangat mengganggu kelancaran lalu lintas adalah parkir yang 

berada pada badan jalan (On Street Parking), yang seharusnya digunakan untuk 

lalu  lintas  tersita  untuk  parkir.  Dengan  pertimbangan  ini  maka  Rumah  Sakit 

Umum Dr  Moewardi  Surakarta menerapkan  sistem parkir  di  luar  badan  jalan 

(Off  Street Parking)  karena aspek keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, 

yaitu keselamatan pengguna parkir dari arus lalu lintas yang bisa menyebabkan 

terjadinya kecelakaan ataupun keamanan dari tindak kejahatan. Arus lalu lintas 

juga lancar karena badan jalan tidak digunakan untuk parkir.



Rumah Sakit Umum Dr Moewardi Surakarta merupakan Rumah Sakit 

Umum  terbesar  milik  pemerintah  kota  Surakarta  harus  mampu  menyediakan 

lokasi  parkir  yang  dapat  menampung  kendaraan  dokter,  karyawan,  pasien  dan 

pengunjung,  sehingga  tidak  menimbulkan  gangguan  terhadap  lalu  lintas  di 

kawasan Rumah Sakit Umum tersebut, terutama pada jam-jam sibuk.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan melihat karakteristik 

dasar parkir yang ada di Rumah sakit umum Dr. Moewardi tersebut adalah :

1. Bagaimana karakteristik parkir pada Rumah sakit umum Dr. Moewardi dan 

tempat parkir milik perorangan masyarakat sekitar Rumah sakit.

2. Apakah areal parkir yang ada masih mampu menampung jumlah kendaraan 

dokter, karyawan, pasien dan pengunjung.

3. Berapa  kebutuhan  ruang  parkir  di  Rumah  sakit  umum  Dr.  Moewardi 

Surakarta.

C. Batasan Masalah

Agar tidak mengalami perluasan masalah maka dalam penelitian Tugas 

Akhir ini perlu diberikan batasan sebagai berikut :

1. Lokasi  penelitian  dilakukan  pada  areal  parkir  Rumah  sakit  umum  Dr. 

Moewardi dan tempat parkir yang disediakan masyarakat sekitar Rumah sakit 

milik perorangan.

2. Jenis  kendaraan  yang  memasuki  areal  parkir  Rumah  sakit  umum  Dr. 

Moewardi yaitu  sepeda  motor  dan  mobil,  sedangkan  kendaraan  yang 

memasuki areal parkir milik perorangan masyarakat sekitar Rumah sakit yaitu 

hanya sepeda motor.

3. Jumlah  tiap  –  tiap  jenis  kendaraan  yang  parkir  di  Rumah  sakit  umum 

Dr. Moewardi dan tempat parkir milik perorangan masyarakat sekitar Rumah 

sakit.



4. Penelitian dibatasi pada karakteristik yang ditinjau adalah : 

Akumulasi  parkir,  Indeks  parkir,  Durasi  parkir,  Volume  parkir, 

Turnover parkir dan Kebutuhan ruang parkir.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan  dari  penelitian  di  Rumah Sakit  Umum Dr.  Moewardi 

ini adalah :

1. Mengetahui  karakteristik  parkir  di  Rmah  sakit  umum Dr.  Moewardi  yang 

meliputi akumulasi, indeks, durasi, volume dan turnover parkir.

2. Mengetahui apakah area parkir yang ada masih dapat menampung kendaraan 

yang ada.

3. Mengetahui  kebutuhan  area  parkir  di  Rumah  Sakit  Umum  Dr.  Moewardi 

Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat  yang  diperoleh  dari  penelitian  di  Rumah  Sakit  Umum 

Dr. Moewardi ini adalah :

1. Menambah pengetahuan tentang karakteristik parkir, khususnya karakteristik 

parkir di suatu Rumah Sakit.

2. Sebagai  masukan  dan  bahan  pertimbangan  bagi  instansi  terkait  berkaitan 

dengan kenyamanan bagi pengguna parkir.
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