
 
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman, menyebabkan tingkat kebutuhan 

transportasi masyarakat, salah satunya di Bandar Lampung, mengalami 

peningkatan dari tahun ketahun.  Hal tersebut secara tidak langsung juga 

berimbas terhadap permintaan akan kepemilikan kendaraan pribadi.  

Masyarakat cenderung ingin instant dalam bepergian langsung dari rumah 

menuju tempat tujuannya tanpa perlu pergi ketempat pemberhentian 

kendaraan umum.  Akibat dari pemilik kendaraan pribadi yang banyak, 

maka dibutuhkan pula area ruang sebagai tempat parkir umum yang 

memadai, baik dari luas area maupun kenyamanan dalam berparkir 

kendaraan. 

Untuk menghasilkan tempat parkir umum yang memadai, dalam hal ini di  

Universitas Lampung, maka dibuatlah suatu wacana yang berasal dari 

internal kampus sendiri agar terciptanya kenyamanan dalam berparkir 

yaitu dengan membuat sistem parkir terpusat dengan area yang cukup luas 

bagi seluruh civitas akademika Universitas Lampung.  Langkah tersebut 

diambil karena berdasarkan pantauan yang dilakukan bahwa banyak 

kendaraan bermotor yang terparkir dihampir semua Fakultas di Universitas 
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Lampung, parkir sembarangan di pinggir jalan serta parkir diluar area 

parkir yang disediakan kampus sehingga mengganggu pengguna jalan 

lainnya. 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka akan dilakukan 

penelitian guna menganalisis tingkat optimalisasi area parkir disemua 

Fakultas di Universitas Lampung.  Penelitian tersebut akan dilakukan oleh 

beberapa mahasiswa Unila sendiri.  Dalam konteks ini, penelitian yang 

akan saya lakukan hanya bertempat diarea parkir dua Fakultas Unila, yaitu 

Kedokteran dan MIPA. 

 

B.        Rumusan masalah 

Penelitian studi optimalisasi perparkiran di Fakultas tersebut pernah 

dilakukan sebelumnya.  Dari skripsi sebelumnya diketahui fasilitas parkir 

yang tersedia masih mencukupi standar optimal kapasitas perparkiran.  

Namun seiring bertambahnya waktu dan meningkatnya jumlah civitas 

akademika di Fakultas tersebut, belum diketahui angka kebutuhan parkir 

pasti yang terbaru.  Oleh karena itu penulis merumuskan masalah 

bagaimana optimalisasi perparkiran terbaru di dua Fakultas tersebut, yaitu 

Kedokteran dan MIPA Universitas Lampung. 

 

C.       Tujuan Penelitian  

Penelitian tentang optimalisasi fasilitas parkir pada dua Fakultas di 

Universitas Lampung ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut: 
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1. Mengetahui kapasitas parkir existing di area parkir kedua Fakultas 

tersebut apakah telah mencukupi kebutuhan parkir 

2. Analisis solusi penanganan parkir berdasarkan permasalahan yang 

terjadi dilapangan 

 

D.        Batasan masalah  

Pengamatan dilakukan pada pelataran parkir di Fakultas Kedokteran dan 

Fakultas MIPA terhadap kendaraan bermotor, dalam hal ini kendaraan 

yang diamati adalah jenis kendaraan motor dan kendaraan mobil. 

Berdasarkan masalah yang diteliti, lingkup penelitian dibatasi hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Pengamatan dilakukan pada pintu masuk dan keluar kendaraan area 

parkir 

2. Waktu pengamatan dilakukan pada hari senin (27 Oktober 2014) dan 

jum’at (24 Oktober 2014).  Pengamatan dilakukan dari pukul 7:00 

WIB sampai pukul 17:00 WIB 

3. Jenis kendaraan yang akan diamati adalah kendaraan roda dua (sepeda 

motor) dan kendaraan roda empat (mobil) 

4. Data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan 

permintaan kebutuhan parkir seperti : akumulasi kendaraan parkir, 

indeks parkir, durasi parkir, satuan ruang parkir, dan luas area existing. 

E.        Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi dalam optimalisasi pemanfaatan parkir di 
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Fakultas Kedokteran dan MIPA Universitas Lampung 

2. Memberikan kenyamanan dan keamanan dalam berparkir 

3. Sebagai data acuan bila dilakukan pengembangan area parkir 

kedepannya 

 

 

 


