
 
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembang nya zaman.   Tingkat kebutuhan sarana dan prasarana 

transportasi masyarakat mengalami peningkatan dikarenakan keinginan 

masyarakat untuk bepergian ketempat-tempat yang ditujunya.  Hal tersebut 

secara tidak langsung juga berimbas terhadap permintaan akan 

kepemilikan kendaraan secara pribadi.  Masyarakat cenderung ingin 

instant dalam berpergian langsung dari rumah menuju tempat tujuannya 

tanpa perlu pergi ketempat pemberhentian kendaraan umum.  Akibat dari 

kepemilikan kendaraan pribadi yang terlampau banyak, maka dibutuhkan  

pula area ruang sebagai tempat parkir umum yang optimal, baik dari luas 

area maupun kenyamanan dalam berparkir kendaraan. 

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir 

atau gedung parkir.  Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir 

untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang 

daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan 

kemudahan bagi pengguna jasa.  Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk 

umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. 

Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya ataupun 

terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. 
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Salah satu dari fasilitas parkir yang tidak dipungut biaya adalah fasilitas 

parkir area kampus.  Pengguna fasilitas parkir ini adalah dominan berasal 

dari civitas akademika fakultas terdekat, yaitu dosen, mahasiswa, staf 

dekanat, sertalainnya.  Fasilitas parkir kampus yang tadi nya lengah, kini 

semakin lama menjadi semakin sempit.  Hal tersebut dikarenakan setiap 

tahunnya ada mahasiswa baru maupun staf pengajar yang juga 

mengendarai kendaraan pribadi nya menuju kampus.  

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka dilakukanlah 

penelitian guna menganalisis optimalisasi fasilitas parkir dalam 

lingkungan kampus.  Dalam konteks ini penelitian akan dilakukan di 

FKIP. 

1.2       Rumusan Masalah 

Dari hasil survey pendahuluan yang dilakukan, didapatkan data jumlah 

kendaraan dan durasi parkir kendaraan motor maupun mobil.  Dari hasil 

pengamatan dan pencatatan data yang dilakukan pada survey pendahuluan 

tersebut, penulis menemukan adanya kendaraan yang parkir di bahu-

bahujalan yang bukan termasuk area parkir dan kendaraan yang parkir di 

dalam daerah parkiran FKIP belum sepenuhnya parkir pada tempat dan 

posisi yang seharusnya.  Oleh karena itu penulis merumuskan masalah 

bagaimana optimalisasi perparkiran pada Fakultas tersebut, yaitu FKIP 

Universitas Lampung. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian tentang optimalisasi fasilitas parkir pada FKIP di Universitas 

Lampung ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengetahui kebutuhan parkir di FKIP 

2. Mengetahui apakah fasilitas parkir yang ada telah mencukupi 

3. Mengetahui karakteristik parkir yang ada pada FKIP 

4. Analisis solusi penanganan parkir berdasarkan permasalahan yang ada 

di Fakultas tersebut 

1.4 Batasan Masalah  

Pengamatan dilakukan pada pelataran parkir diFakultas tersebut terhadap 

kendaraan bermotor.  Dalam hal ini kendaraan yang dimaksud adalah 

motor dan mobil.  Berdasarkan permasalahan yang diteliti, ruang lingkup 

penelitian akan memiliki batasan-batasan masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengamatan dilakukan pada pintu masuk dan keluar kendaraan area 

parkir. 

2. Waktu pengamatan dilakukan pada hari Senin dan Jum’at.  

Pengamatan dilakukan dari pukul 08:00 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. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Memberikan wacana sebagai pemberi informasi pembanding dalam 

optimalisasi pemanfaatan parkir dilahan parkir yang bersangkutan. 

2. Sebagai data acuan bila dilakukan pengembangan area parkir 

kedepannya. 


