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BAB III 
METODOLOGI 

 

3.1 TINJAUAN  UMUM 
Untuk proses perencanaan kebutuhan ruang parkir perlu dilakukan 

pengumpulan data dan studi pustaka, karena nantinya data yang 

didapatkan akan dianalisa dengan metodologi yang didapatkan dari hasil 

studi pustaka. Untuk dapat melakukan analisa yang teliti, maka diperlukan 

data-data yang lengkap. Selain itu pula diperlukan teori atau konsep dasar 

yang memadai. Dalam menyusun hal tersebut, diperlukan proses 

perencanaan yang terstruktur dan sistematis dengan tujuan 

mengefektifkan waktu serta dapat menghindari terjadinya pekerjaan yang 

berulang-ulang. 

Adapun perencanaan terstruktur dan sistematis untuk penyusunan 

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Studi Kebutuhan Ruang Parkir Rumah 

Sakit Pendidikan Universitas Diponegoro” dituangkan dalam bagan alir 

Gambar 3.1 sebagai berikut: 
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Gambar 3. 1  Bagan alir perencanaan ruang parkir  
RSP. undip 

 

3.2 PERMASALAHAN 
Ada kenyataan bahwa membangun pusat pelayanan kesehatan, 

tidak hanya memperhatikan sisi kesehatan, namun juga sisi pelayanan 

pendukung, dimana penyediaan ruang parkir juga termasuk di dalamnya. 

Yang menjadi akar permasalahan disini adalah seberapa besar ruang 

parkir sesungguhnya yang dibutuhkan oleh RSP. Undip  agar mampu 

memenuhi permintaan dari semua pihak yang kegiatannya terkait dengan 

keberadaan rumah sakit. 

 

3.3 OBSERVASI LAPANGAN 
Untuk mengetahui kondisi lokasi yang menjadi objek studi secara 

umum dan lebih nyata, dibutuhkan observasi lapangan yang merupakan 

suatu kegiatan pengamatan yang dilaksanakan secara langsung di lokasi 

studi. Dengan kegiatan ini, diharapkan ada visualisasi yang membantu 

proses penyusunan Laporan Tugas Akhir sehingga hasil studinya sesuai 

dengan keadaan sebenarnya. 
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3.4 INVENTARISASI  KEBUTUHAN  DATA 
Inventarisasi kebutuhan data adalah mencatat serta 

mengklasifikasikan data-data yang diperlukan dalam studi kebutuhan 

ruang parkir RSP. Undip. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses 

perencanaan dan penentuannya didasarkan pada dasar teori atau studi 

pustaka. Studi pustaka sendiri dilakukan hampir sepanjang proses 

penyusunan tugas akhir berlangsung, sejak inventarisasi hingga sebelum 

pengambilan kesimpulan. Hal ini dilakukan karena studi kebutuhan ruang 

parkir ini selalu membutuhkan pedoman, bahan acuan, standar, juga hasil 

penelitian pihak lain yang dimuat dalam buku-buku di perpustakaan 

ataupun instansi-instansi pemerintah yang terkait dalam proses 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

 

3.5 PENGUMPULAN  DATA 
Pengumpulan data merupakan salah satu tahap untuk menentukan 

penyelesaian suatu masalah secara ilmiah. Data yang dibutuhkan berupa 

data primer dan data sekunder yang didapatkan dengan melakukan survei 

dan bekerja sama dengan pihak terkait. Beberapa data Proyek 

Pembangunan Rumah Sakit Undip didapatkan dari hasil bekerjasama 

dengan pihak PT. Yodya Karya sebagai konsultan perencana dan pihak 

PT. Pembangunan Perumahan sebagai kontraktor pelaksana. Adapun 

metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan laporan 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi  

Adalah pengumpulan data melalui peninjauan dan pengamatan 

langsung dilapangan. 

b. Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan cara mendatangi instansi terkait dan 

sumber-sumber yang dianggap kompeten untuk dapat dijadikan 

referensi. 
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c. Studi pustaka 

Adalah pengumpulan data-data dari hasil penyelidikan, penelitian, 

pedoman, bahan acuan, maupun standar. Data-data ini diperlukan 

dalam perencanan ruang parkir yang proses pengumpulannya melalui 

perpustakaan ataupun instansi-instansi yang terkait. 

Untuk mempermudah dalam proses perencanaan, maka terlebih 

dahulu ditentukan kebutuhan data yang tentunya berdasarkan pada dasar 

teori atau studi pustaka. Penentuan kebutuhan data ini dilakukan dengan 

cara mencatat data yang diperlukan untuk perencanaan ruang parkir. 

Kebutuhan data untuk perencanaan didapatkan dari hasil survei, yang 

menurut sifatnya, data dikelompokkan menjadi data primer dan sekunder. 

 

3.5.1 Data Primer 
 Adalah data yang didapatkan dengan cara melakukan survei 

lapangan. Dalam proses Studi Kebutuhan Ruang Parkir RSP. Undip, 

beberapa data primer didapatkan tidak dari observasi di lokasi studi, tapi 

di lokasi lain yang memiliki karateristik hampir sama dengan RSP. Undip, 

yaitu di RS. Telogorejo, RS. Elisabeth, RS. dr Kariadi.ini dilakukan karena 

RSP. Undip belum beroperasi sehingga tidak memiliki subyek untuk 

disurvei. Nantinya data hasil observasi digunakan sebagai acuan 

pembanding untuk menentukan besaran parameter-parameter yang 

diperlukan. Data primer bisa diperoleh dengan beberapa cara antara lain: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap tenaga dokter dan karyawan , serta 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Undip angkatan 2005, untuk 

mengetahui jenis transportasi yang mereka gunakan untuk menunjang 

aktifitasnya, terutama saat mereka menuju ke RS.dr. Kariadi. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan di pintu masuk dan keluar dari pos pelayanan 

parkir, terhadap kendaraan roda empat dan roda dua. Yang menjadi 

subyek pengamatan adalah waktu dan jumlah kendaraan yang masuk 

di area parkir RS. Telogorejo, RS. Elisabeth, RS.dr. Kariadi. 
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Ada beberapa metode pengumpulan data dalam mendapatkan 

informasi objek studi, misalnya: 

a. Metode populasi 

 Metode ini mengumpulkan data informasi dengan cara mencatat 

seluruh objek pengamatan. Cara ini disebut juga dengan sensus 

(pencatatan yang menyeluruh). Kelebihan dari metode ini mempunyai 

akurasi yang tinggi dengan tingkat kesalahan yang kecil. Sedangkan 

kelemahannya adalah mahalnya biaya pengumpulan data, 

menghabiskan banyak waktu serta tenaga. 

b. Metode sampel 

 Metode ini mengumpulkan data dan informasi dengan mencatat 

sebagian kecil objek pengamatan yang merupakan bagian dari 

populasi secara keseluruhan. Jika metode populasi dengan cara 

sensus, maka metode ini dengan cara sampling. Nilai yang didapat 

merupakan nilai perkiraan (estimasi) dengan angka kesalahan (error) 

yang masih dapat diterima secara statistik dan logika. Kelemahan 

metode ini yaitu banyaknya angka kesalahan, sedangkan klebihannya 

yaitu murahnya biaya pengamatan, penghematan waktu dan tenaga, 

serta aktualnya data yang diperoleh. 

c. Metode pengambilan sampel yang tidak jelas populasinya. 

 Metode ini mengumpulkan data tidak dapat ditentukan karena ketidak 

jelasan obyek pengamatan. Elemen atau bagian dari populasi harus 

diamati secara mendalam sehingga metode ini tidak digunakan untuk 

studi kasus. 

Dari beberapa metode diatas, yang akan digunakan adalah metode 

sampel dalam pengumpulan beberapa data, yaitu: 

a. Data jenis kendaraan yang digunakan oleh pengunjung saat waktu 

bezoek. 

b. Data jenis kendaraan yang digunakan oleh mahasiswa tingkat akhir  

yang menempuh pendidikan di RS dr Kariadi. 

c. Data jenis kendaraan yang digunakan oleh tenaga kerja Fakultas 

Kedokteran Undip. 
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Data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk menentukan 

komposisi kebutuhan ruang parkir berdasarkan jenis kendaraan. 

 

3.5.2 Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil survei ke 

beberapa instansi terkait. Untuk metode pengumpulan data tersebut 

dilakukan dengan cara: 

a. Metode literatur yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, serta 

mengolah data tertulis dari instansi terkait dengan metode kerja yang 

dapat digunakan. Data ini merupakan input dalam proses disain. 

b. Metode wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara 

menanyakan langsung kepada instansi pengelola atau narasumber 

yang dianggap benar sebagai input dan referensi. 

 Dalam perencanaan ruang parkir pada bangunan RSP. Undip, data-

data yang diperlukan antara lain: 

a. Gambar site plan 

Gambar ini menampilakan keseluruhan lokasi proyek yang 

memberikan informasi tentang dimana proyek akan dilaksanakan 

termasuk didalamnya terdapat kontur dan batas-batas wilayah sekitar 

lokasi proyek. Dari gambar ini dapat diketahui seberapa luas lahan 

yang tersedia untuk dimanfaatkan sebagai ruang parkir. 

b. Denah bangunan 

Gambar denah menampilkan letak bangunan-bangunan rumah sakit, 

sehingga gambar ini berguna untuk perkiraan kapasitas parkir yang 

disesuaikan dengan konfigurasi parkir, peletakan zona parkir, dan 

peruntukan zona parkir. 

c. Tempat tidur rawat inap rencana (beds) 

Penyediaan tempat tidur rawat inap sebagai bagian dari pelayanan 

kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan 

intensip. Yang menjadi perhatian disini adalah bagaimana jumlah beds 

mempengaruhi kebutuhan ruang parkir. Jika beds terisi oleh pasien 

rawat inap, ini berarti bahwa isian beds mempengaruhi kebutuhan 
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parkir, karena jumlah pasien rawat inap erat kaitannya dengan jumlah 

pem-bezoek yang biasanya menggunakan moda transportasi ke 

rumah sakit. Untuk yang menggunakan transportasi umum, tidak ada 

pengaruhnya terhadap kebutuhan ruang parkir, namun bagi yang 

memilih menggunakan kendaraan pribadi, harus disediakan ruang dan 

pelayanan yang memadai agar kepentingan mereka selama di rumah 

sakit dapat berjalan lancar. 

d. Jumlah tenaga kerja rencana 

Suatu rumah sakit membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan 

fungsinya. Tenaga kerja ini berasal dari tenaga dokter, paramedis dan 

non medis. Jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan kelas dan fungsi 

rumah sakit yang telah diatur dalam standar pelayanan rumah sakit. 

Jumlah tenaga kerja ini juga memberikan pengaruh terhadap 

kebutuhan ruang parkir, karena pergerakan mereka tentunya 

menggunakan moda transportasi, sehingga perlu disediakan ruang 

untuk mengakomodasi akhir perjalanan mereka.  

e. Komposisi kategori pengguna ruang parkir di rumah sakit 

Pengguna ruang parkir tidaklah sama, kategorinya berbeda-beda yang 

terbentuk karena kemiripan kegiatan ataupun kesamaan tujuan. Oleh 

karena itu, perlu dipelajari karateristik mereka dalam berparkir. 

Hasilnya akan menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi zona 

parkir, karena kepentingan-kepentingan tiap kategori pengguna 

tidaklah sama, sehingga pengaturan penempatan lokasi parkir 

direncanakan berdasarkan kegiatan dan skala prioritas  agar kegiatan 

peparkir dapat berjalan dengan lancar. 

Kelengkapan akan kebutuhan data dalam perencanaan sangatlah 

penting. Oleh karena itu sebelum melangkah pada proses selanjutnya 

data yang sudah didapatkan dicek kelengkapannya. Apabila hasil cek 

terdapat kekurangan, maka proses pengumpulan data dilakukan kembali. 

Akan tetapi apabila data yang didapat dirasa sudah cukup, maka proses 

analisa dan pengolahan data dapat dilakukan. 
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3.6 ANALISA DATA 
Dari data-data yang terkumpul dilakukan analisisa kebutuhan ruang 

parkir sehingga nantinya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan 

teknis yang sesuai kebutuhan dan memenuhi persyaratan. Dari hasil 

analisis akan diporoleh besaran kebutuhan ruang parkir RSP. Undip yang 

kemudian dilanjutkan pada proses pendisainan operasional ruang 

parkirnya agar memiliki fasilitas yang sesuai kebutuhan dan memenuhi 

persyaratan. Analisa dilakukan dengan cara: 

a. Menghitung besaran  parameter-parameter yang mempengaruhi 

kebutuhan ruang parkir di suatu rumah sakit pendidikan. 

b. Jumlah kebutuhan ruang parkir yang timbul akibat aktifitas di rumah 

sakit. 

c. Menentukan ketersediaan ruang parkir dari lahan yang tersedia 

d. Menentukan disain teknis ruang parkir, meliputi: 

1. Bentuk ruang parkir, 

2. Jenis pelayanan dan jumlah pintu parkir,  

3. Penempatan zona parkir yang disesuaikan dengan kategori 

pengguna,  

4. Penentuan rambu-rambu dan marka yang diperlukan untuk 

membantu terciptanya lalu lintas parkir yang tertib dan teratur. 

5. Pencahayaan area parkir dan  

6. Jenis perkerasan pelataran parkir. 

 

3.7 GAMBAR PERENCANAAN 
Gambar perencanaan merupakan visualisasi dari hasil analisa dan 

perencanaan teknis ruang parkir. Tujuan dari gambar perencanaan 

adalah: 

a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan. 

b. Mempermudah dalam pengawasan saat pelaksanaan. 

Gambar perencanaan dibuat dengan benar dan selengkap mungkin, 

sehingga mempermudah dalam pembacaan. Beberapa hal yang dapat 

dituangkan dalam gambar perencanaan adalah sebagai berikut : 
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a. Gambar existing dan site plan. 

b. Gambar konfigurasi sudut parkir pada lahan yang tersedia untuk parkir, 

plotting zona-zona parkir yang disesuaikan dengan kategori pengguna 

ruang parkir. 

c. Plotting rambu, marka, lampu  penerangan, dan bangunan pelangkap 

lainnya. 

d. Gambar detail-detail, berupa rambu, lampu, kereb, median, dll. 

e. Gambar potongan melintang dari perkerasan pelataran parkir. 

 

3.8 KESIMPULAN 
Setelah semua proses telah selesai maka ditarik kesimpulan dari 

perencanaan ruang parkir tesebut. Dari kesimpulan tersebut diharapkan 

akan didapat gambaran secara garis besar dari sebuah studi kebutuhan 

ruang parkir, baik secara teknis maupun non teknis. 

 

  

 


