
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi sistem 

kehidupan manusia. Sistem transportasi membantu manusia untuk 

berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, maka sistem transportasi 

harus dikembangkan dengan baik sehingga sarana transportasi dapat 

membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu sarana 

transportasi yang kini sedang dikembangkan adalah transportasi laut salah 

satunya adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk angkutan penumpang 

dan barang.  

 

Salah satu pelabuhan yang sedang mengalami perkembangan adalah 

Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan yang berkembang di bawah 

naungan PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PT. ASDP) 

Cabang Utama Bakauheni merupakan pelabuhan penyeberangan di Propinsi 

Lampung.  Pelabuhan Bakauheni selalu berkembang menuju terwujudnya 

pelabuhan penyeberangan yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Pada 

saat ini Pelabuhan Bakauheni memiliki 6 dermaga yang di perkirakan dapat 

mengurangi jumlah antrian kendaraan yang datang ke Pelabuhan Bakauheni. 
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Berdasarkan penambahan dermaga menjadi 6 dermaga maka area parkir di 

pelabuhan tersebut harus ditinjau kembali. Hal ini, disebabkan karena 

jumlah peminat pengguna jasa transportasi di pelabuhan akan terus 

meningkat. Peninjauan area parkir harus dilakukan untuk mendapatkan 

keadaan yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas kendaraan bermotor yang 

akan menaiki kapal yang bersandar, sehingga tidak terjadi kemacetan yang 

terlalu panjang pada saat mengantri. Kemacetan yang ditimbulkan akibat 

kurangnya lahan parkir yang ada dapat menimbulkan antrian panjang 

sampai keluar lahan parkir, hal ini menyebabkan kemacetan yang sangat 

panjang di badan jalan sehingga sangat menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian diatas bahwa kekurangan dermaga dapat menimbulkan 

antrian kendaraan yang panjang sehingga sering terjadi masalah perparkiran 

terutama mengenai jumlah ruang parkir yang tidak mampu menampung 

jumlah kendaraan yang akan parkir pada arus puncak liburan dan lebaran 

sehingga menimbulkan kemacetan panjang yang terjadi sampai keluar area 

pelabuhan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini yang menjadi rumusan 

masalah adalah bagaimana kondisi area parkir yang tersedia setelah 

dibangun dermaga VI dapat memenuhi kebutuhan parkir. 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian tentang kapasitas Pelabuhan Bakauheni ini memiliki beberapa 

tujuan yaitu : 

1. Mengetahui kinerja area parkir (durasi parkir, kapasitas parkir, 

akumulasi parkir, indeks parkir) di Pelabuhan Bakauheni  apabila 

ditambah satu dermaga (dermaga 6) di arus puncak (hari raya Idul Fitri). 

2. Memprediksi kenaikan nilai indeks parkir terhadap jumlah petak parkir 

sampai tahun 2020.  

 

D. Batasan Masalah 

 

Penelitian yang dilakukan mengarah pada analisa kapasitas Pelabuhan 

Bakauheni, terutama pada saat arus puncak penumpang yang akan 

menyeberang ke Pulau Jawa, sehingga perlu dibatasi pokok 

permasalahannya : 

1. Lokasi penelitian atau wilayah pengambilan data hanya dilingkup 

Pelabuhan Bakauheni. 

2. Hanya mengamati dan memperhitungkan jumlah kendaraan dan luas 

area parkir dermaga kecuali daerah parkir terminal. 

3. Objek Penelitian adalah truk. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Memperkirakan pelayanan area parkir di Pelabuhan Bakauheni setelah 

pembangunan dermaga 6. 
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2. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam hal peningkatan pelayanan 

area parkir pelabuhan yang ada di Indonesia. 

3. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya. 


