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V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

1. Untuk Fakultas Kedokteran 

a. Berdasarkan analisis perhitungan yang telah dilakukan,  Fakultas 

Kedokteran memiliki nilai akumulasi mobil tertinggi yaitu 125 

kendaraan yang terjadi pada hari senin pada pukul 10:01 s/d 13:00 

WIB dengan indeks parkir 137 %, sehingga satuan ruang parkir (SRP) 

mobil  sudah tidak dapat menampung kendaraan yang parkir karena 

memiliki indeks parkir diatas 100%.  Sedangkan untuk jenis 

kendaraan sepeda motor memiliki nilai akumulasi tertinggi yaitu 190 

kendaraan dengan indeks parkir 48,96 % yang terjadi pada hari senin 

pukul 10:01 s/d 13:00, sehingga parkir kendaraan motor masih dapat 

menampung jumlah kendaraan terparkir dengan SRP yang telah ada. 

b. Berdasarkan permasalahan lahan parkir di Fakultas Kedokteran yang 

tidak dapat lagi menampung jumlah kendaraan parkir,  maka dibuat 

rencana membangun parkir mobil tingkat, yang berlokasi disebelah 

kolam, memiliki luas 78 m x 17 m yang dapat menambah daya 

tampungan parkir kendaraan mobil sebanyak 118 kendaraan. 
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2. Untuk Fakultas MIPA 

a. Berdasarkan perhitungan, maka didapat nilai akumulasi mobil 

tertinggi yaitu sebesar 60 kendaraan yang terjadi pada hari 

senin pukul 9:01 s/d 11:00.  Sedangkan untuk jenis kendaraan 

sepeda motor  memiliki nilai akumulasi nilai tertinggi yaitu 

sebesar 457 yang terjadi pada hari senin pukul 7:01 s/d 9:00 

dengan indeks parkir sebesar 84 %, sehingga parkir kendaraan 

motor masih dapat menampung jumlah kendaraan yang parkir. 

b. Berdasarkan pengamatan dan perhitungan yang dilakukan, 

maka permasalahan parkir yang ada di Fakultas MIPA adalah 

tidak dimilikinya area parkir mobil.  Sebagai solusinya yaitu 

dibuatlah lahan parkir rencana mobil seluas 17 meter x 50 

meter yang dapat menampung jumlah mobil parkir sebanyak 

36 kendaraan dan memanfaatkan area parkir mobil rencana 

Fakultas Kedokteran yang masih banyak tersisa. 

B. Saran  

 

 

1. Perlu diberikan batasan-batasan parkir yang jelas seperti memberi garis-

garis marka pada petak parkir sehingga kendaraan yang parkir sesuai 

dengan petak yang disediakan dan tidak ada kendaraan yang parkir tidak 

pada tempatnya.  

2. Kondisi jalan dan pelataran parkir yang kurang baik dapat mempengaruhi 

jumlah kendaraan yang akan masuk dan keluar lokasi parkir.  Sehingga 
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perlu adanya perbaikan fasilitas parkir berupa perbaikan jalan, pelataran, 

dan pelebaran di areal parkir pada kedua fakultas tersebut agar dapat 

mempercepat kendaraan yang akan masuk dan meninggalkan lokasi 

parkir. 

3. Mengoptimalkan petak parkir dengan menggunakan data parkir yang 

sudah didapat sehingga jumlah kendaraan yang datang tidak akan 

kekurangan lahan parkir yang disediakan 

4. Memperbaiki sistem keamanan yang ada dan pintu masuk dan pintu keluar 

yang jelas dan tegas sehingga mengurangi tindak kejahatan berupa 

pencurian kendaraan yang terjadi pada area parkir kedua fakultas tersebut. 

5. Memberi ketegasan akan peraturan parkir bagi para pengguna area parkir 

yang sering memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat seperti 

badan jalan. 

6. Area parkir mobil rencana Fakultas Kedokteran memiliki kelebihan 

kapasitas yang cukup besar sehingga dapat dipergunakan juga sebagai 

area parkir mobil Fakultas MIPA, serta digunakan untuk Fakultas 

Peternakan yang sementara memiliki akumulasi parkir yang rendah. 

 


