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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan perguruan tinggi 

swasta terbesar di Solo, yang banyak diminati oleh mahasiswa dari berbagai 

wilayah dalam negeri maupun luar negeri.  Hal ini terbukti dari sebaran 

mahasiswa aktif sampai tahun akademik 2015/2016 yang sebesar 26.621 

mahasiswa, berasal dari Sumatera, Kalimantan, NTT, Sulawesi, Irian Jaya, Jawa 

Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur.  Selain itu ada juga mahasiswa dari luar 

negeri misalnya: dari Bangladesh, Malaysia, Sudan, dan Thailand.  UMS  

memiliki 12  Fakultas untuk strata satu (S-1) dengan 33 Program Studi, 7 Program 

Studi untuk strata dua (S-2) dan 1 Program Studi strata tiga (S-3).  Kampus UMS 

terbagi dalam lima (5) lokasi, komplek Kampus 1 dengan luas 41.556 m², berada 

di Pabelan Selatan, yang terdiri dari Gedung A, B, C, D, E dan I.  Komplek 

Kampus 2, dengan luas 66.183 m², berlokasi di Pabelan Utara yang terdiri dari 

Gedung  G, J, F, H, L, K, Gedung Serba Guna (GOR), Masjid, serta Perpustakaan 

Pusat.  Kampus 3, dengan luas 2.800 m², yang berlokasi di Jl Kebangkitan 

Nasional Penumping Surakarta merupakan kampus Fakultas Kedokteran Gigi.  

Kampus 4 di Gonilan digunakan untuk Fakultas Kedokteran Umum, dan Pesma 

Mas Mansyur, sedangkan yang terbaru Kampus 5 berlokasi di Jl. Dr. Rajiman 

Surakarta digunakan untuk program  Double Degree dan Internasional.  

Jumlah mahasiswa yang semakin meningkat menyebabkan jumlah 

pergerakan yang ada di Kampus pun semakin meningkat.  Adanya faktor 
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kemudahan dalam memiliki kendaraan bermotor secara kredit, baik motor 

maupun mobil, menyebabkan jumlah kendaraan bermotor di dalam Kampus 

maupun di sekitar pemukiman penduduk juga meningkat. Hal ini tentunya 

memerlukan peningkatan  prasarana pergerakan  kendaraan dan orang di Kampus.  

Peningkatan ini dapat dilakukan jika tersedia lahan yang cukup tanpa mengurangi 

kenyamanan bagi seluruh aktifitas di Kampus, tetapi jika lahan yang tersedia 

terbatas, maka tentunya dapat mengganggu proses pergerakan di atas.  

 Berdasarkan pengamatan secara visual terlihat bahwa ada permasalahan 

terkait dengan perparkiran di UMS, khususnya di Kampus 1 dan Kampus 2.  

Tidak seimbangnya jumlah kendaraan yang parkir (khususnya sepeda motor) 

dengan area parkirnya serta kurangnya kesadaran orang untuk memarkirkan 

kendaraannya secara lebih rapi menjadikan area parkir tidak nyaman.  Parkir 

mobil di Kampus 1 hanya ditempatkan di luar gedung, tetapi untuk Kampus 2 

sudah tertata dengan tersedianya gedung dan slot parkir mobil.  Banyaknya 

jumlah kendaraan yang masuk ke area parkir ini mengakibatkan adanya antrian di 

sekitar pintu masuk atau keluar area parkir. 

Berdasarkan kondisi yang dijelaskan tersebut, maka penelitian ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui jumlah pergerakan kendaraan (transport demand) 

serta jumlah ruang parkir (transport supply), yang ada di Kampus 1 dan 2.  

Penelitian ini lebih menekankan usaha pengaturan pergerakannya untuk 

menyeimbangkan antara demand dan supply di atas. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai  

berikut: 

1. Bagaimanakah karakteristik parkir yang ada di Kampus UMS? 

2. Berapakah kebutuhan ruang parkir (demand) dan jumlah ruang parkir yang 

tersedia (supply) saat ini?  

3. Bagaimanakah karakteristik pelaku parkir di Kampus UMS saat ini? 

4. Bagaimanakah model yang dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan 

ruang parkir di masa yang akan datang? 

5. Kebijakan apa sajakah yang mungkin dilakukan untuk mengendalikan lalu 

lintas di lingkungan Kampus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui karakteristik parkir kendaraan di Kampus UMS. 

2. Mengetahui kebutuhan ruang parkir (demand) dan jumlah ruang parkir yang 

tersedia (supply) saat ini.  

3. Mengetahui karakteristik pelaku parkir di Kampus UMS. 

4. Membuat model matematis kebutuhan ruang parkir masa datang. 

5. Mengidentifikasi alternatif kebijakan parkir yang dapat dilakukan di Kampus. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat untuk penulis 
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Mengaplikasikan teori di bangku kuliah dengan di lapangan secara nyata 

permasalahan kebutuhan ruang parkir dengan lalu lintas Kampus UMS. 

2. Manfaat untuk akademis 

1) Sebagai bahan masukan untuk menyeimbangkan kebutuhan ruang parkir 

(demand) dan jumlah ruang parkir yang tersedia (supply) sekarang maupun 

untuk masa depan. 

2) Menambah bacaan referensi tentang karakteristik parkir dan pengendalian 

lalu lintas. 

3) Sebagai bahan masukan dalam membuat alternatif kebijaksanaan 

pengendalian lalu lintas di Kampus UMS. 

 

E. Batasan Penelitian 

Agar lebih terarah dalam menjawab permasalahan yang ada, ruang lingkup 

penelitian ini dibatasi pada:  

1. Karakteristik parkir yang ditinjau adalah: akumulasi parkir, durasi parkir, 

volume parkir, pergantian parkir (turnover), jumlah ruang parkir dan index 

parkir 

2. Alternatif  kebijakan didasarkan prosentase pengolahan SPSS pada tanggapan 

responden terhadap kuisioner terkait dengan pergerakan yang dibuat dan desain 

kebijakan (kuisioner terlampir). 

3. Model bangkitan akan dianalisis menggunakan model analisa regresi 
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F.  Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan penulis, penelitian Kajian tentang Kebutuhan Ruang Parkir 

sebagai Pengendali Lalu lintas di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta 

belum pernah dilakukan.  Meskipun demikian ada penelitian sejenis yang pernah 

dilakukan seperti: 

1. Anjarwati (2010), menganalisis tentang Kebijakan Parkir Off Street di 

Purwokerto, 

2. Dayana (2012),  menganalisis tentang Kebutuhan Parkir Kendaraan di Bandara 

Husein Sastranegara, 

3. Stupa (2016), menganalisis tentang Karakteristik dan Permodelan Kebutuhan 

Parkir Pada Pusat Perbelanjaan di Kota Denpasar, 

4. Rahayu dkk (2013), mengevaluasi dan Analisis Kebutuhan Ruang Parkir di 

Kampus Politeknik Negeri Pontianak, 

5. Prasetiyo dkk (2014), menganalisis tentang Kebutuhan Ruang Parkir Pada 

Kawasan Pusat Perdagangan Kota Tomohon, 

6. Nujul (2015), mengevaluasi Kebutuhan Ruang Parkir di Kampus Universitas 

Brawijaya, 

7. Irawan (2013), menganalisis tentang Karakteristik Parkir Pada Universitas Pasir 

Pengaraian, 

8. Kusyanto (2013), mengkaji tentang Studi Ruang Parkir Universitas Sultan 

Fatah (UNISFAT) Demak, 

9. Lindawati (2012),  menganalisis tentang Kebutuhan dan Penataan Ruang Parkir 

di Kampus Universitas Baturaja,   
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10.Messah (2012),  menganalisis tentang Kebutuhan Lahan Parkir di Rumah Sakit 

Umum Daerah Prof.Dr.W.Z. Johanes Kupang, 

11.Maulana (2011), menganalisis tentang Kapasitas dan Karakteristik Parkir 

Kendaraan di Pusat Perbelanjaan, 

12.Rahman (2011), menganalisis tentang Kapasitas Ruang Parkir Sepeda Motor 

Kawasan FIP, FIS, FE dan FH, 

13.Sakti (2011), menganalisis tentang Kapasitas Ruang Parkir Mobil Penumpang 

Off Street FIK dan FT Universitas Negeri Semarang, 

14.Sudiraharjo (2010), menganalisis tentang Kebutuhan Ruang Parkir di Pasar 

Bandarjo Ungaran, 

15.Sugito (2011), mengkaji tentang Kelayakan Financial Pembangunan Gedung 

Parkir Universitas Udayana di Jalan Sudirman Denpasar, 

16.Suthanaya (2010), menganalisis tentang Karakteristik dan Kebutuhan Ruang 

Parkir Pada Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Badung, 

17.Suwardi (2010), menganalisis tentang Studi Karakteristik Parkir (Study Kasus 

RS.Dr.Muwardi, Swalayan Matahari Purwosari, Kampus UMS di Surakarta, 

18.Tatura (2014), menganalisis tentang Penataan Ruang Parkir Pasar Central Kota 

Gorontalo, 

19.Wikrama (2010), menganalisis tentang Karakteristik dan Kebutuhan Parkir di 

Pasar Kreneng, 

20.Zulkipli (2014), mengevaluasi tentang Kinerja Retribusi Parkir Berlangganan 

di Kabupaten Lamongan.  

 


