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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 

berjumlah 1.665.025 penduduk, dengan luas wilayah 1.329,02 km² dengan 

memiliki 27 kecamatan yang tersebar di daerah pegunungan dan lembah. 

Saat ini Banyumas mulai menata Kota menjadi kota yang berkembang, 

mulai banyaknya pendirian gedung untuk berbagai keperluan dari 

Pendidikan, pusat perbelanjaan hingga rumah sakit, hal ini menjadikan 

banyak pergerakan masyarakat dari satu lokasi ke lokasi yang lain. 

Masyarakat yang berpergianpun menggunakan berbagai macam alat 

transportasi seperti angkutan umum, sepeda motor, kendaraan pribadi. 

Sehingga setiap instansi saat mendirikan gedung mereka wajib untuk 

menyediakan lahan parkir guna untuk memarkirkan kendaraannya. 

Kenyamanan berpakir dalam suatu lokasi dapat menjadi indikator baiknya 

fasilitas sebuah gedung. 

Sehingga dapat meningkatkan kredibilitas suatu Intansi tersebut. Seperti 

salah satu Instansi kesehatan Ananda Purwokerto. Rumah sakit Ananda 

adalah sebuah rumah sakit yang berada di Purwokerto yang berlokasi di Jl. 

Pemuda No. 30, Kober, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Rumah 

Sakit Ananda saat ini menjadi rumah sakit Tipe C. Layanan kesehatan ini 

telah terintegrasi mulai 29/10/2015 dengan nomor ijin 440/258/SK/X/2015 
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dan tanggal ijin 09/10/2015 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 

dengan sifat tetap dan berlaku sampai 09/10/2020. 

Rumah Sakit Ananda melayani pasien selama 24 Jam dan memiliki luas 

tanah 1.713 m² dengan luas Bangunan Lantai I (106.25 m²) Lantai II (137,25 

m²). Dengan memiliki beberapa kamar dengan kelas yang berbeda dengan 

total kamar 85 buah. 

Dengan luas lahan yang ada rumah sakit Ananda masih terkendala 

dengan lahan parkir yang tersedia karena lahan yang ada saat ini belum 

mampu untuk menampung kendaraan yang ada. Hal ini terlihat dari 

banyaknya kendaraan yang masih parkir pada badan jalan, sehingga 

mengganggu arus lalu lintas disekitar Rumah Sakit Ananda. Jenis kendaraan 

yang sering di gunakan adalah sepeda motor dan kendaraan pribadi. 

Disamping itu pola parkir yang ada saat ini belum maksimal secara penataan, 

sehingga volume yang ada tidak tertampung secara maksimal. 

  

Gambar 1.1. Peta Rumah Sakit Ananda 
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Saat ini dilokasi parkir Rumah Sakit Ananda sudah ada tempat parkir di 

sebelah barat rumah sakit namun belum ada perencanaan pola parkir yang 

sesuai dengan kapasitas kendaraan yang ada dan diyakini dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan tidak menutup kemungkinan kedepan 

rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit yang besar maka kebutuhan lahan 

parkir hendaklah diperhitungkan secara matang agar tidak menimbulkan 

permasalahan di kemudian hari. Oleh karna itu, perlu dihitung dan dianalisis 

model parkir serta analisis biaya pengelolaan parkir. 

Diharapkan dengan adanya penelitian yang berjudul “ANALISIS POLA 

PARKIR DAN ANALISIS BIAYA PENGELOLAAN PARKIR PADA 

RUMAH SAKIT ANANDA PURWOKERTO” menjadi pedoman untuk 

mengatur pola parkir yang dibutuhkan dan menghitung pengembalian modal 

dari investasi gedung parkir. Kepada pihak terkait selaku pihak yang 

mengelola dan para pengendara sebagai pihak pengguna lahan parkir. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah kapasitas parkir yang ada di Rumah Sakit Ananda Purwokerto 

sudah mencukupi ? 

2. Pada tahun berapa biaya investasi untuk pembangunan sarana perparkiran 

akan kembali? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pola parkir pada Rumah Sakit Ananda Purwokerto yang 

sesuai dengan kapasitas lahan yang ada. 

2. Memberikan gambaran tentang pola parkir yang sesuai dengan lahan yang 

ada. 

3. Memberikan solusi tentang kapasitas perparkiran kendaraan di Rumah 

Sakit Ananda Purwokerto. 

4. Menganalisis payback periode parkir. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berkaitan dengan tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Rumah Sakit Ananda  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak Rumah 

Sakit Ananda Purwokerto mengenai model parkir yang lebih teratur dan 

efisien sesuai dengan standar dan dapat memberikan gambaran mengenai 

analisis biaya pengelolaan parkir.  

2. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

mengembangkan wawasan yang lebih luas mengenai pola perparkiran.  
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E. Batasan Masalah  

Berdasarkan judul yang telah diajukan dan untuk pembahasan secara 

mendetail dari masalah yang timbul dari judul tersebut, perlu adanya batasan-

batasan masalah agar dalam mengkaji serta mengevaluasi penelitian dari 

judul skripsi nanti bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan. 

Adapun batasan masalah yang dimaksud adalah: 

1. Kawasan penelitian yakni di parkiran Rumah Sakit Ananda Purwokerto 

2. Evaluasi tentang pola parkir yang sudah ada di Rumah Sakit Ananda 

Purwokerto. 

3. Penataan parkir yang mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan 

fasilitas parkir, Direktorat Jendral Perhubungan Darat 1998 dan keadaan 

faktual di lapangan. 

4. Untuk biaya kontruksi didasarkan pada pedoman harga bangunan negara 

nomor 50 tahun 2014 yang berlaku di Jawa Tengah. 
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