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BAB V 
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 
5.1 TINJAUAN  UMUM 

Pada tahap ini dianalisa data-data yang berhubungan dengan 

perparkiran Rumah Sakit Pendidikan Universitas Diponegoro di Kampus 

Terpadu Undip Tembalang, Semarang. Dari analisa data ini akan 

diketahui dan dibahas kebutuhan dan pengoperasian yang sesuai untuk 

area parkir tersebut, sehingga akan dihasilkan perencanaan dan 

pengoperasian yang baik.  

Adapun analisa yang akan dibahas adalah dengan melakukan 

beberapa pengamatan yang mencakup hal-hal sebagai berikut : 

a. Analisa kebutuhan ruang parkir RSP. Undip. 

b. Analisa ketersediaan ruang parkir RSP. Undip saat ini. 

 

5.2 KARAKTERISTIK RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNDIP 
RSP. Undip dibangun untuk melayani masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan kesehatan dan sekaligus sebagai tempat 

mencetak profesional-profesional muda di bidang ilmu kedokteran dan 

kesehatan, khususnya untuk kawasan Semarang. 

Karakteristik kegiatan di ruang publik rumah sakit berkaitan erat 

dengan jenis kelompok kegiatan yang tersedia. Keberadaan kelompok 

kegiatan tersebut dapat dilihat dari segi jumlah, intensitas, dan skalanya,  

sehingga penting untuk melakukan identifikasi karateristik fungsi kegiatan 

rumah sakit dan menganalisa parameter yang mempengaruhinya. 

 

5.2.1 Identifikasi Karakteristik Fungsi Kegiatan Rumah Sakit 
Pendidikan Undip  

Aspek fungsi kegiatan setempat berkaitan dengan jenis dan 

kelengkapan pelayanan kegiatan yang tersedia. Semakin besar dan 

lengkap jenis pelayanan yang disediakan, semakin besar pula jumlah 
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pengunjung yang datang. Berikut jenis-jenis kegiatan yang dapat terjadi di 

lingkungan rumah sakit: 

a. Berbagai aktifitas pekerjaan, 

Sebagai ruang pelayanan kesehatan publik, rumah sakit memiliki 

karyawan yang bekerja untuk menjalankan fungsi-fungsi dari rumah 

sakit itu sendiri. Adapun jenis karyawan yang dimiliki RSP. Undip 

meliputi tenaga medis, paramedis, dan non medis. 

b. Sosial 

Orang yang sedang sakit tentu terkadang membutuhkan keluarga 

ataupun teman untuk mendukung dan memberikan semangat agar 

lekas sembuh, dimana secara psikologis ini penting. Kegiatan ini 

dapat berupa kunjungan kepada kerabat yang sedang sakit untuk 

sekedar bertatap muka dan bercerita. 

c. Pendidikan 

Sebagai rumah sakit pendidikan, ada fungsi lain dari RSP. Undip yang 

dijalankan, yakni sebagai tempat mencetak sumber daya manuasia 

yang handal di bidang kesehatan. Kegiatan belajar-mengajar, 

penelitian, dan penapisan ilmu dilakukan oleh pelajar untuk 

melaksanakan upaya menumbuhkan dan membina sikap, serta 

keterampilan profesional kedokteran. 

 

5.2.2 Analisa Parameter Rumah Sakit 
Sebelum menentukan kebutuhan ruang parkir, maka diperhitungkan 

terlebih dahulu besaran parameter yang diperkirakan akan terjadi di RSP. 

Undip. Hasil wawancara dengan pihak PT. Yodya Karya, selaku konsultan 

perencana RSP. Undip, didapatkan informasi bahwa Tim Perencana RSP. 

Undip berasal dari dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 

Tim Perencana inilah yang menetapkan besaran parameter yang 

diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan 

RSP. Undip. Meskipun beberapa besaran parameter yang dibutuhkan 

telah ditentukan, namun sepertinya harus dianalisa lagi, karena hal yang 
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direncanakan biasanya tidak sesuai seperti yang terjadi di lapangan 

ataupun dengan peraturan pihak terkait.  

Kebutuhan ruang parkir pada kawasan rumah sakit bergantung pada 

jumlah parameter-parameter yang memiliki kepentingan di rumah sakit. 

Jumlah beds, dokter, tenaga paramedis, karyawan, dan pengunjung 

pasien adalah parameter yang dapat berpengaruh terhadap kebutuhan 

area parkir, sehingga untuk merencanakan kebutuhannya, parameter-

parameter harus diidentifikasi dan dianalisa besarannya.  

Data pada Tabel 4.1 adalah pengguna rencana yang akan difasilitasi 

kegiatannya oleh Universitas Diponegoro sebagai penanggung jawab 

operasional RSP. Undip. Jumlah pengguna rencana yang tertera 

merupakan daya tampung yang dimiliki oleh RSP. Undip, dimana fasilitas 

fisik yang disediakan mampu menunjang aktifitas pendidikan mereka. 

Sesuai dengan resume standardisasi dari Dinas Kesehatan Propinsi 

Jawa Tengah, rumah sakit umum dengan kualifikasi kelas B harus 

memiliki minimal 400 hingga 1000 tempat tidur rawat inap. Namun pada 

RSP. Undip, baru akan merealisasikan pembangunan fisik untuk 300 

tempat tidur rawat inap. Meskipun demikian, untuk macam dan banyak 

pelayanan yang diberikan oleh RSP. Undip tetap difokuskan untuk mampu 

menangani pasien dengan kualifikasi kelas B. Hal ini dapat terlihat dari 

banyaknya tenaga medis dan jenis spesialisasi yang disediakan oleh 

RSP. Undip seperti tertera pada Tabel 4.1. 
Untuk menganalisa kualifikasi dan besaran parameter, digunakan 

pembanding berupa data hasil penelitian dari Teguh Hirtanto 2005, 

dimana hasil survei berupa besaran parameter yang punya pengaruh 

terhadap kebutuhan parkir di rumah sakit seperti yang terlihat pada Tabel 

4.2. 

Menurut Teguh Hirtanto 2005, seperti yang tertera pada Tabel 4.2, 

beberapa parameter yang mempengaruhi kebutuhan parkir di rumah sakit 

adalah banyaknya tempat tidur terisi, dokter yang praktek, paramedis dan 

karyawan yang bertugas, serta pengunjung konsultasi ataupun bezoek. 
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Adapun besaran parameter yang akan dianalisa untuk menentukan 

asumsi kebutuhan ruang parkir RSP. Undip adalah sebagai berikut: 

a. Penetapan Besaran Parameter Tempat Tidur Rawat Inap 

Dari hasil survei pada pihak konsultan perencana dan kontraktor 

pelaksana, direncanakan jumlah tempat tidur rawat inap yang akan 

disediakan berjumlah 300 beds namun yang akan dilengkapi 

fasilitasnya terlebih dahulu berjumlah 100 beds.  

Pada perencanaan ruang parkir ini, yang menjadi asumsi besaran 
parameter tempat tidur rawat inap adalah sebanyak 300 beds.  
Oleh karena itu,  parameter yang berhubungan dengan rumah sakit, 

untuk jumlah dokter asumsi, paramedis asumsi, karyawan asumsi 

disiapkan mampu memberikan pelayanan untuk 300 beds.  

b. Penetapan Besaran Parameter Tenaga Medis/Dokter 

Dalam memperkirakan jumlah dokter, perlu dipertimbangkan keadaan 

di lapangan saat ini dengan tetap melihat ketentuan yang telah 

ditetapkan pihak terkait, sehingga penentuan asumsi besaran 

parameter tenaga dokter adalah sebagai berikut: 

1. Perbandingan jumlah tenaga dokter terhadap jumlah tempat tidur 

rawat inap dari hasil analisa data studi Teguh Hirtanto 2005. 

Dari data studi yang dilakukan oleh Teguh Hirtanto 2005 terhadap 

tiga rumah sakit umum tipe B di Kota Semarang yang tertera pada 

Tabel 4.2, didapatkan perbandingan jumlah tenaga dokter 

terhadap jumlah tempat tidur rawat inap. Adapun rasio antara 

jumlah tenaga dokter terhadap jumlah tempat tidur rawat inap dari 

ketiga rumah sakit umum tipe B di Kota Semarang sebagai 

berikut:  

a) RS. Telogorejo =  Tenaga Dokter : Tempat Tidur Rawat Inap 

   =  111  : 324 

=  1 : 2,92  

b) RS. Elisabeth =  Tenaga Dokter : Tempat Tidur Rawat Inap 

   =  161  : 433 

   =  1 : 2,69  
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c) RS. dr. Kariadi =  Tenaga Dokter : Tempat Tidur Rawat Inap 

    =  214  : 740 

    =  1 : 3,46  

Rata-rata   = 
3

3,46)2,69(2,92
:1

++
 

   =  1 : 3,02≈ 3  

Jika menggunakan acuan seperti di atas maka dapat di asumsikan 

bahwa RSP. Undip memerlukan 1 tenaga dokter untuk tiap 3 

tempat tidur rawat inap, sehingga untuk menangani 300 beds 

diperlukan tenaga dokter sebanyak 100 Orang. 

2. Kebutuhan jumlah tenaga dokter sesuai dengan jumlah tempat 

tidur rawat inap menurut Peraturan Menteri Kesehatan. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 262 tahun 1979, 

sebuah rumah sakit pendidikan dengan klasifikasi rumah sakit 

umum tipe B diharuskan memiliki perbandingan tenaga 

medis/dokter sebagai berikut: 

 Tenaga Medis : Tempat Tidur Rawat Inap = 1 : (4~7)  

Jika jumlah tempat tidur rawat inap yang tersedia adalah 300 

beds, maka:    

a) Tenaga Dokter Minimum =  bedsorang 1
300

beds 7
x  

 =  42,86 ≈ 43 Dokter 

b) Tenaga Dokter Maksimum  =  beds300
beds 4

orang 1
x  

 =  75 Dokter 

 

Jika dibandingkan dengan jumlah tenaga dokter rencana RSP. 

Undip sebanyak 235 Orang untuk 300 beds yang ada pada Tabel 4. 1, 

rasio perbandingan tenaga dokternya terhadap jumlah beds adalah 1 

banding 1,3,  maka rasio ini lebih baik dari yang dijalankan oleh tiga 

rumah sakit tipe B Kota Semarang (rasio rata-rata tenaga dokter 

terhadap beds adalah 1 banding 3) dan standar Menteri Kesehatan 
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(rasio standar tenaga dokter terhadap beds adalah 1 banding 4~7). 

Hal ini berarti perencanaan RSP. Undip dan kinerja rumah sakit tipe B 

di Kota Semarang dianggap telah mampu memberikan pelayanan 

yang lebih baik daripada yang distandarkan. 

Melihat kondisi RSP. Undip baru akan beroperasi dan 

memfasilitasi 100 beds, maka penggunaan asumsi rasio tenaga dokter 

terhadap beds sebesar 1 banding 1,3 dirasakan terlalu besar dan tidak 

efisien. Oleh karena itu, digunakan asumsi perbandingan tenaga 

dokter terhadap tempat tidur rawat inap sebesar 1 banding 3 yang 

berasal dari analisa rasio rata-rata penggunaan tenaga dokter pada 

tiga rumah sakit tipe B Kota Semarang, dimana rasio ini realistik dan 

memenuhi standar yang ditetapkan. Sehingga dengan jumlah tempat 

tidur sebanyak 300 beds maka RSP. Undip harus memiliki tenaga 
dokter sebanyak 100 Orang.  

c. Penetapan Besaran Parameter Mahasiswa 

RSP. Undip juga akan dipergunakan sebagai tempat pendidikan 

tenaga-tenaga medis dengan tujuan membentuk tenaga yang 

terampil, profesional dan ahli di bidangnya. Tim Perencana RSP. 

Undip dari fakultas kedokteran Undip telah merencanakan rincian 

jumlah mahasiswa yang memanfaatkan rumah sakit sebagai tempat 

belajar dan praktek seperti yang terlampir pada Tabel 5.1 sebagai 

berikut: 
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Tabel 5. 1  Rincian mahasiswa yang akan menggunakan 
fasilitas RSP. Undip 

Jumlah
(Orang)

1 Dept of Surgery 58

Dept. of Internal Medicine 89

Dept. Pediatrics 81

Dept. of Obstetric Gynecology 67

Dept. of Radiologi 22

Dept. of Anesthesiology 42

Dept. of Psychiatry 24

Dept. of Opthalmology 23

Dept. of Dermathology 51

Dept. of Pathology 6

Dept. of Otholaryngology 25

Dept. of Neurology 39

Dept. of Medical Rehabilitation 34

Dept. of Clinal Pathology 18

Dept. of Forensic Medicine 4

Total Dokter 583

2 Mahasiswa kedokteran S1 yang 
sedang praktik

536

3 Mahasiswa keperawatan yang 
praktik 

267

Total Mahasiswa 1386

No Kualifikasi Mahasiswa Keterangan

Dokter yang mengambil      
spesialisasi

 
(Sumber : PT Yodya Karya) 

 

Fasilitas RSP. Undip direncanakan mampu menampung 

mahasiswa dengan rincian pada Tabel 5.1 diatas. Mahasiswa tenaga 

medis Fakultas Kedokteran Undip ini meliputi dokter yang mengambil 

spesialisasi,  mahasiswa yang berada pada semester akhir untuk 

melaksanakan co-as, dan tenaga perawat yang sedang praktek. 

Setiap hari kerja, mahasiswa akan beraktifitas dilingkungan rumah 

sakit, untuk belajar dan sekaligus membantu menangani pasien 

sesuai profesi dibawah pengawasan pembimbing. 

Daya tampung RSP. Undip untuk dokter yang mengambil 

spesialisasi adalah sebanyak 583 Orang yang berasal dari 15 jenis 

spesialisasi, ini berarti bahwa setiap tahunnya Undip menyediakan 

583 kursi untuk mahasiswa dokter yang akan kuliah spesialisasi. 

Adapun mahasiswa S1 yang praktek (co-as) berasal dari angkatan 

yang telah menyelesaikan beban kuliah selama delapan semester 
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untuk waktu normal. Tiap tahun banyak angkatan yang menjalani co-

as adalah dua angkatan, namun pada kenyataannya masih ada 

mahasiswa dari angkatan lama yang masih menjalani co-as 

dikarenakan ketidakmampuan mahasiswa tersebut untuk memenuhi 

kewajiban kuliah secara normal atau adanya masalah pribadi yang 

mengganggu waktu kuliah. Sebagai pembanding, berdasarkan data 

dari Fakultas Kedokteran, jumlah mahasiswa angkatan 2005 

sebanyak 188 Orang dan angkatan 2004 yang telah lulus adalah 150 

Orang, maka jumlah kedua angkatan tersebut adalah 338 Orang. Bila 

diasumsikan jumlah kedua angkatan tersebut sebagai jumlah rata-rata 

peserta co-as yang menjalani kuliah dengan waktu normal, maka 

selisihnya terhadap 536 Orang Mahasiswa rencana RSP. Undip 

adalah 198 Orang Mahasiswa, jumlah ini merupakan mahasiswa yang 

mengalami keterlambatan co-as (waktu lulus lebih lama dari waktu 

normal).  

Sedangkan mahasiswa perawat berasal dari Fakultas 

Keperawatan yang tugas praktek di rumah sakit merupakan mata 

kuliah wajib yang bertujuan melatih mahasiswa agar mulai mengenal 

lingkungan kerja dan melatih kemampuan mahasiswa agar mampu 

dan siap menangani pasien secara langsung. Jumlah daya tampung 

RSP. Undip per tahunnya terhadap mahasiswa keperawatan, 

direncanakan sebanyak 267 Orang. 

Jika menggunakan acuan perencanaan jumlah mahasiswa S1 

yang praktek seperti pada Tabel 5.1, dapat diasumsikan bahwa RSP. 

Undip memiliki daya tampung mahasiswa sebanyak 1.386 Orang. 

d. Penetapan Besaran Parameter Paramedis Perawat 

Dalam proposal perencanaan RSP. Undip, tidak disertakan jumlah 

tenaga paramedis perawat yang dipersiapkan untuk membantu 

operasional rumah sakit. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perkiraan 

banyaknya tenaga paramedis perawat, karena parameter ini ikut 

mempengaruhi kebutuhan parkir dimana mereka memiliki hubungan 

langsung dengan operasional rumah sakit. Untuk penentuan besaran 
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parameter asumsi ini, akan dibandingkan data di lapangan terhadap 

Peraturan Menteri Kesehatan untuk mendapatkan jumlah kebutuhan 

paramedis perawat asumsi di RSP. Undip. Adapun  penentuan 

besaran parameter tenaga paramedis perawat adalah:  

1. Perbandingan paramedis terhadap jumlah tempat tidur dari hasil 

analisa data hasil studi Teguh Hirtanto 2005. 

Hasil analisa dari data studi yang dilakukan oleh Teguh Hirtanto 

2005 terhadap tiga rumah sakit umum tipe B di Kota Semarang 

yang tertera pada Tabel 4.2, dapat terlihat perbandingan jumlah 

tenaga paramedis terhadap jumlah tempat tidur rawat inap. 

Adapun rasio antara jumlah tenaga paramedis terhadap jumlah 

tempat tidur rawat inap dari analisa data hasil studi Teguh Hirtanto 

2005 pada tiga rumah sakit umum tipe B di Kota Semarang adalah 

sebagai berikut:  

a) RS. Telogorejo =  Paramedis : Tempat Tidur Rawat Inap 

   =  169 : 324 

   =  1 : 1,92 

b) RS. Elisabeth =  Paramedis : Tempat Tidur Rawat Inap 
   =  200 : 433 

   =  1 : 2,17 

c) RS. dr. Kariadi =  Paramedis : Tempat Tidur Rawat Inap 

   =  458 : 740 

   =  1 : 1,62 

Rasio rata-rata tenaga Paramedis terhadap beds tersedia: 

Rata-rata  =  
3

)62,12,71(1,92
:1

++
 

   =  1 : 2,08 ≈ 2 

Jika menggunakan nilai rasio rata-rata yang didapatkan dari 

analisa data tiga rumah sakit tipe B Kota Semarang, maka dapat 

diasumsikan bahwa RSP. Undip dengan 300 beds harus memiliki 

besaran parameter tenaga paramedis sebanyak: 
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Tenaga Paramedis  =  bedsorang 1
300

beds 2
x  

    =  150 Orang 

 

2. Kebutuhan jumlah tenaga paramedis sesuai dengan jumlah 

tempat tidur rawat inap menurut Peraturan Menteri Kesehatan. 

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 262 tahun 1979 telah 

menetapkan bahwa rumah sakit umum tipe B diharuskan memiliki 

perbandingan jumlah tenaga paramedis dengan jumlah tempat 

tidur rawat inap sebagai berikut: 

Tenaga Paramedis : Tempat Tidur Rawat Inap = (3~4) : 2 

Jika jumlah tempat tidur rawat inap adalah 300 beds, maka: 

a) Tenaga Paramedis Minimum =   

beds orang 3
300

beds 2
x    = 450 Orang 

b) Tenaga Paramedis Maksimum   =   

beds orang 4
300

beds 2
x     = 600 Orang   

Melihat situasi pada tiga rumah sakit kelas B di Kota Semarang, 

didapatkan keadaan bahwa rasio perbandingan tenaga paramedis 

dengan jumlah pasiennya lebih kecil dibandingkan dengan standar 

yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Jika 

dibandingkan dengan jumlah tenaga paramedis hasil pendekatan 

Menteri Kesehatan sebesar 450 Orang untuk tenaga paramedis  

minimum (rasio beds:paramedis adalah 4:2) dan 600 Orang 

paramedis maksimum (rasio beds:paramedis adalah 3:2), maka 

jumlah paramedis dari rasio rata-rata tenaga paramedis terhadap beds 

di tiga rumah sakit tipe B Kota Semarang sebesar 150 Orang memiliki 

selisih yang besar. Hal ini berarti bahwa tiga rumah sakit tipe B di Kota 

Semarang belum memberikan pelayanan yang memadai. 

Untuk menentukan besaran parameter digunakan pendekatan 

Peraturan Menteri Kesehatan, dengan anggapan bahwa rumah sakit 
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yang beroperasi sudah seharusnya mematuhi peraturan pemerintah 

yang bertujuan melindungi dan memenuhi hak-hak pasien untuk 

mendapatkan pelayanan yang baik, dan jika tidak dilakukan tentunya 

dapat menimbulkan ketidakpuasan dan masalah di kemudian hari 

yang bisa berupa pengaduan bahkan tuntutan hukum dari pasien, hal 

ini tentu bisa merusak citra rumah sakit.  

Oleh karena RSP. Undip baru akan beroperasi, maka acuan 

kebutuhan tenaga paramedis dari pendekatan Peraturan Menteri 

Kesehatan yang digunakan adalah asumsi kebutuhan minimum. Jika 

jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 300 beds maka RSP. 

Undip harus menyediakan T enaga Paramedis sebanyak 450 Orang. 

e. Penentuan Besaran Parameter Paramedis Non Perawat 

Dalam proposal perencanaan RSP. Undip, juga tidak disertakan 

jumlah kebutuhan tenaga paramedis non perawat yang dipersiapkan 

untuk membantu operasional rumah sakit. Karena tenaga paramedis 

non perawat juga mempengaruhi kebutuhan parkir, maka dibutuhkan   

perkiraan jumlah besarannya. Penentuan besaran tenaga paramedis 

non perawat yang merupakan besaran parameter hanya 

menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 262 tahun 1979 

karena data yang berasal dari studi Teguh Hirtanto 2005 tidak 

mencantumkan parameter ini. Adapun rasio perbandingan kebutuhan 

tenaga paramedis non perawat terhadap tempat tidur rawat inap 

menurut Peraturan Menteri Kesehatan adalah sebagai berikut: 

Paramedis Non Perawat : Tempat Tidur Rawat Inap = 1 : 3 

Sehingga dengan jumlah tempat tidur rawat inap sebanyak 300 beds, 

maka asumsi kebutuhan tenaga paramedis non perawatnya adalah 

sebagai berikut: 

  Paramedis Non Perawat   = beds orang 1
300

beds 3
x  

            = 100 Orang  

Jika menggunakan acuan seperti di atas maka dapat di asumsikan 

bahwa RSP. Undip yang memiliki tempat tidur rawat inap sebanyak 
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300 beds harus memiliki Tenaga Paramedis Non Perawat sebanyak 
100 Orang. 

f. Penentuan Besaran Tenaga Non Medis/Karyawan 

Yang dimaksud karyawan adalah tenaga non medis yang 

merupakan seseorang yang mendapatkan ilmu pengetahuan yang 

tidak termasuk pendidikan dokter, medis perawatan, dan medis non 

perawatan. Jumlah karyawan yang akan bekerja perlu diperkiraan 

jumlahnya, karena mereka juga  membutuhkan ruang parkir untuk 

menunjang aktifitasnya. Analisa di bawah ini akan membandingkan 

hasil dari analisa data studi Teguh Hirtanto 2005 pada tiga rumah sakit 

umum tipe B di Kota Semarang terhadap ketentuan yang dikeluarkan 

oleh Menteri Kesehatan. Adapun penentuan asumsi besaran 

parameter karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Perbandingan karyawan terhadap jumlah tempat tidur dari hasil 

analisa data studi Teguh Hirtanto 2005. 

Berdasarkan analisa data hasil studi Teguh Hirtanto 2005 

terhadap tiga rumah sakit umum tipe B di Kota Semarang yang 

tertera pada Tabel 4.2, didapatkan perbandingan jumlah karyawan 

terhadap jumlah tempat tidur rawat inap. Adapun rasio 

perbandingannya adalah sebagai berikut: 

a) RS. Telogorejo =  Karyawan : Tempat Tidur Rawat Inap  
   =  224 : 324 

   =  1 : 1,45  

b) RS. Elisabeth =  Karyawan : Tempat Tidur Rawat Inap  
   =  844 : 433 

   =  1 : 0,51 

c) RS. dr. Kariadi =  Karyawan : Tempat Tidur Rawat Inap  
   =  385 : 740 

   =  1 : 1,92 

Rata–rata  = 
3

)92,151,0(1,45
:1

++

  

   = 1 : 1,29 ≈ 1,3 
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Jika menggunakan acuan nilai rasio rata-rata yang didapatkan dari 

analisa data tiga rumah sakit tipe B Kota Semarang, maka dapat 

diasumsikan bahwa RSP. Undip dengan 300 beds harus memiliki 

tenaga karyawan sebanyak: 

Jumlah Karyawan  =  beds300x
beds  1,3

karyawan 1
 

    =  231 Karyawan  

2. Kebutuhan Karyawan sesuai dengan tempat tidur rawat inap 

menurut Peraturan Menteri Kesehatan. 

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 262 tahun 1979 telah 

menetapkan standar perbandingan tenaga non medis yang harus 

disediakan oleh rumah sakit tipe B terhadap tempat tidur rawat 

inap.  Adapun rasio perbandingannya adalah sebagai berikut: 

Tenaga Non Medis : Tempat Tidur Rawat Inap = 1 : 1 

Jika jumlah tempat tidur rawat inap RSP. Undip adalah 300 beds, 

maka asumsi kebutuhan tenaga non medis/karyawan adalah 

sebagai berikut: 

Jumlah Karyawan =  bedsx300
beds 1

karyawan 1  

    =  300 Karyawan 

 

Berdasarkan analisa diatas, didapatkan keadaan bahwa rasio 

rata-rata perbandingan karyawan dengan jumlah tempat tidur rawat 

inap pada tiga rumah sakit kelas B Kota Semarang sebesar 1 banding 

1,3  lebih kecil dibandingkan dengan standar yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan sebesar 1 banding 1. Ini berarti bahwa 

tiga rumah sakit tipe B di Kota Semarang belum memenuhi standar 

operasional rumah sakit sebagai ruang pelayanan publik untuk 

kesehatan. Oleh karena itu, untuk menentukan asumsi besaran 

parameter karyawan digunakan Peraturan Menteri Kesehatan, dengan 

dasar bahwa menjalankan operasional suatu rumah sakit secara baik 

diperlukan tenaga yang terlatih dan mencukupi jumlahnya. Selain itu, 
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sudah seharusnya rumah sakit yang beroperasi mematuhi peraturan 

pemerintah yang besaran-besaran ketentuannya telah melalui studi 

dan pertimbangan yang matang. 

Adapun jumlah kebutuhan karyawan asumsi yang mengacu pada 

pendekatan Peraturan Menteri Kesehatan untuk melayani 300 beds 
RSP. Undip adalah sebanyak 300 Orang Tenaga Karyawan. 

g. Penentuan Besaran Parameter Pengunjung 

Berdasarkan analisa data hasil studi Teguh Hirtanto 2005 

terhadap tiga rumah sakit umum tipe B di Kota Semarang yang tertera 

pada Tabel 4.2, didapatkan perbandingan pengunjung terhadap 

tempat tidur terisi. Rasio perbandingannya adalah sebagai berikut: 

1. RS. Telogorejo =  Pengunjung : Tempat Tidur Terisi  

12 Juli 04 =  4289 : 260 

    =  1 : 16,50  

  13 Juli 04 =  4180 : 265  

=  1 : 15,77  

2. RS. Elisabeth  =  Pengunjung : Tempat Tidur Terisi 

  

14 Juli 04 =  3268 : 212 

    =  1 : 15,41 

  15 Juli 04 =  2604 : 209 

=  1 : 12,46  

 

3. RS. dr. Kariadi =  Pengunjung : Tempat Tidur Terisi   

14 Juli 04 =  4527 : 445 

    =  1 : 10,17 

  15 Juli 04 =  4504 : 430 

=  1 : 10,47 

Rata-rata pengunjung untuk tiap tempat tidur terisi adalah: 

Rata-rata  =
6

 10,47)+10,17+12,46+15,41+15,77+(16,50  

   =  13,46 Pengunjung/beds 
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Jika menggunakan acuan seperti di atas untuk mengasumsikan 

jumlah pengunjung pada RSP. Undip, maka dapat disimpulkan bahwa 

RSP. Undip akan mendapat pengunjung 13,46 Orang/beds setiap 

harinya. Selanjutnya, untuk menentukan asumsi pengunjung total 

RSP. Undip, diperlukan perkiraan nilai persentase isian tempat tidur 

rawat inapnya, karena dari seluruh tempat tidur rawat inap yang 

disediakan belum tentu akan terisi penuh. Oleh karena RSP. Undip 

belum beroperasi, maka digunakan data pembanding untuk 

persentase isian beds dari analisa data hasil studi Teguh Hirtanto 

2005 pada tiga rumah sakit tipe B di Kota Semarang. Adapun 

presentase isian tempat tidur rawat inap yang ada pada tiga rumah 

sakit tipe B Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

1. RS. Telogorejo 

Persentase Isian = x100%
Tersedia Inap Rawat Tidur Tempat

Terisi Inap Rawat Tidur Tempat
 

12 Juli 2004 = x100%
324
260

   
   = 80,2 % 

13 Juli 2004 = x100%
324
265

   
   = 81,8% 

2. RS. Elisabeth  

14 Juli 2004 = x100%
433
212

 

 = 49% 

15 Juli 2004 = x100%
433
209

 

 = 48,3% 

3. RS. dr. Kariadi  

28 Juli 2004 = x100%
740
445

 
 = 60,1% 



 

106 

    

 

 

29 Juli 2004 = x100%
740
430

 
 = 58,1%

 

Rata-rata persentase isian untuk tiap beds tersedia adalah: 

Rata–rata  = 
6

58,1%)60,1%48,3%49%81,8%(80,2% +++++

  

= 62,9% 

Jadi rata-rata persentase isian setiap harinya pada tiga rumah 

sakit tipe B di Kota Semarang adalah sebesar 62,9% dari beds yang 

tersedia. Jika menggunakan persentase isian rata-rata diatas sebagai 

acuan untuk menentukan  jumlah isian tempat tidur rawat inap RSP. 

Undip, maka jumlah isian per hari untuk 300 beds adalah: 

Jumlah Isian Harian =  %9,62300 ×beds  

    =  188,7 ≈ 189 beds/hari  

Jika asumsi terisinya beds RSP. Undip  sebanyak 189 beds/hari 

dari 300 beds yang ada, maka besaran jumlah parameter pengunjung 

rumah sakit  adalah sebagai berikut: 

Asumsi Pengunjung  

=  Rata-rata pengunjung x Rata-rata beds terisi  

 =  13,46 pengunjung/bed x 189 beds/hari  

 =  2543,9 ≈ 2544 Orang/hari 

Dengan menggunakan acuan rata-rata pengunjung sebanyak 

13,46 Orang/Hari dan rata-rata isian beds sebanyak 189 beds/hari dari 

hasil analisa data survei Teguh Hirtanto2005 pada rumah sakit tipe B 

Kota Semarang, maka dapat diasumsikan jumlah pengunjung pada 

RSP. Undip yang memiliki 300 beds adalah sebanyak 2544 

Orang/Hari. 

 

Adapun resume hasil analisa untuk asumsi besaran parameter-

parameter yang digunakan untuk menentukan kebutuhan ruang parkir 

RSP. Undip dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini: 
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Tabel 5. 2  Resume hasil analisa asumsi untuk besaran 
parameter RSP. Undip 

No Parameter Jumlah Asumsi

1 Tempat Tidur Rawat Inap Rencana 300 Beds

2 Dokter 100 Orang

3 Mahasiswa 1.386 Orang

4 Paramedis Perawatan 450 Orang

5 Paramedis Non Perawatan 100 Orang

6 Karyawan 300 Orang

7 Pengunjung 2.544 Orang  
(Sumber: Hasil Analisa,2009) 

 

5.3 ANALISA KEBUTUHAN RUANG PARKIR 
Kebutuhan ruang parkir pada rumah sakit dipengaruhi oleh jumlah 

tempat tidur rawat inap (beds), tenaga dokter, tenaga paramedis, dan 

karyawan (tenaga non medis). Dengan mengetahui nilai dari parameter-

parameter tersebut, maka kebutuhan ruang parkir dapat diperkirakan. 

Ada beberapa cara untuk mendapatkan kebutuhan ruang parkir, yaitu 

sebagai berikut: 

5.3.1 Berdasarkan Hasil Studi Direktorat Jenderal Perhubungan 
Darat 

Dengan mengetahui besaran parameter-parameter yang 

mempengaruhi kebutuhan parkir, maka dengan hasil studi Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat didapatkan kebutuhan parkir sebagai 

berikut: 

a. Kebutuhan parkir untuk jumlah tempat tidur rawat inap yang ada  

Dari hasil studi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat seperti yang 

dijelaskan dalam Bab II Tabel 2.6, penetapan jumlah SRP untuk 

rumah sakit dengan 300 beds adalah sebanyak 132 SRP Mobil 

Penumpang ( 132 SRP MP). 

Jadi kebutuhan ruang parkir untuk parameter tempat tidur rawat inap 

pada RSP. Undip adalah sebanyak 132 SRP Mobil Penumpang. 
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Dari kebutuhan ruang parkir untuk beds, maka selanjutnya perlu 

diperkirakan komposisi jenis kendaraan, dimana hal ini membutuhkan 

data pembanding untuk digunakan sebagai pendekat pada 

penentuaan besaran asumsi komposisi jenis kendaraan di RSP. 

Undip. Oleh karena itu, maka dilakukan survei langsung pada jam 

bezoek pada tiga rumah sakit kelas B di Kota Semarang, yakni RS 

Telogorejo, RS Elisabeth, RS dr Kariadi. Dengan menganalisa data 

survei, didapatkan persentase penggunaan jenis kendaraan yang 

digunakan pengunjung ketika ke rumah sakit. Adapun besaran 

persentase jenis kendaraan yang digunakan pada tiga rumah sakit 

diatas terlihat pada Gambar 5.1 sampai dengan 5.3 berikut ini: 

 

1. RS. Telogorejo (227 Objek Pengamatan) 

Hasil survei primer yang dilakukan hari Senin, tanggal 7 

September 2009, pada pukul 11.00 hingga 13.00 terhadap 

pengunjung RS Telogorejo saat jam bezoek dengan jumlah total 

objek pengamatan 277 kendaraan, ditunjukkan pada Gambar 5.1 

berikut ini: 

 

 
Gambar 5. 1   Grafik persentase jenis kendaraan pengunjung  

RS. Telogorejo 

 

2. RS. dr. Kariadi (390 Objek Pengamatan) 

Hasil survei primer yang dilakukan hari Selasa, tanggal 8 

September 2009, pada pukul 11.00 hingga 13.00 terhadap 

Mobil
43,6%

Sepeda Motor
51,1%

Lain-lain
5,3%
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pengunjung dr Kariadi saat jam bezoek dengan jumlah total objek 

pengamatan 390 kendaraan, ditunjukkan pada Gambar 5.2 berikut 

ini: 

 
Gambar 5. 2  Grafik persentase jenis kendaraan pengunjung 

 RS. dr. Kariadi 
3. RS. Elisabeth (178 Objek Pengamatan) 

Hasil survei primer yang dilakukan hari Rabu, tanggal 9 

September 2009, pada pukul 11.00 hingga 13.00 terhadap 

pengunjung RS Elisabeth saat jam bezoek dengan jumlah total 

objek pengamatan 178 kendaraan, ditunjukkan pada Gambar 5.3 

berikut ini: 

 

 
Gambar 5. 3  Grafik persentase jenis kendaraan pengunjung  

RS. Elisabeth 
 

Pada tiga gambar diatas, ditampilkan komposisi jenis kendaraan 

yang digunakan oleh pengunjung masing-masing rumah sakit, dimana 

objek yang paling banyak teramati adalah pada RS dr Kariadi 

sebanyak 390 Kendaraan.  

Mobil
36,4%

Sepeda Motor
61,8%

Lainnya 
1,8%

Mobil
53,4%

Sepeda Motor
42,1%

Lain-lain
4,5%
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Tabel 5.3 dibawah ini akan menyajikan resume dari ketiga survei 

primer diatas yang berisikan jumlah kendaraan sesuai jenisnya 

(sepeda motor, mobil, dan lainnya), jumlah SRP Mobil Penumpang 

yang digunakan oleh masing-masing jenis kendaraan, persentase 

masing-masing jenis kendaraan terhadap jumlah total kendaraan, dan 

persentase SRP Mobil Penumpang masing-masing jenis kendaraan 

terhadap jumlah total SRP MP yang digunakan pada ruang parkir 

rumah sakit. Perlu diketahui, bahwa ukuran  satu SRP Mobil 

Penumpang adalah setara dengan 6 SRP Sepeda Motor. 

Secara keseluruhan, karateristik jenis kendaraan pengunjung dari 

tiga rumah sakit kelas B yang telah disurvei tercantum pada Tabel 5.3 

berikut: 

Tabel 5. 3 Resume persentase karateristik jenis kendaraan 
pengunjung pada tiga rumah sakit Kelas B 

Nama RS
Jenis 

Kendaraan Jumlah SRP MP
Persentase Terhadap 

Total (%)
Persentase SRP 

MP (%)

Sepeda Motor 116 19.3 51.1 16.3
Mobil 99 99 43.6 83.7
Lainnya 12 - 5.3 -

Total 227 118 100 100
Sepeda Motor 75 12.5 42.1 11.6
Mobil 95 95 53.4 88.4
Lainnya 8 - 4.5 -

Total 178 108 100 100
Sepeda Motor 241 40.2 61.8 13.4
Mobil 142 259 36.4 86.6
Lainnya 7 - 1.8 -

Total 390 299 100 100

Telogorejo

Elisabeth

Kariadi

 
(Sumber: Analisa Data Survei Lapangan, 2009) 

 

Adapun rata-rata persentase SRP Mobil Penumpang berdasarkan 

jenis kendaraan yang digunakan pengunjung pada tiga rumah sakit 

tipe B di Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

Mobil   
3

86,6%)88,4%(83,7% ++
=   

    86,2%=  
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Sepeda Motor 
3

13,4%)11,6%(16,3% ++
=   

    13,8%=  

Jadi untuk RSP. Undip yang memiliki tempat tidur rawat inap 

sebanyak 300 beds dan diasumsikan kebutuhan ruang parkirnya 

sebayak 132 SRP Mobil Penumpang, maka komposisi jenis 

kendaraannya adalah sebagai berikut: 

Kebutuhan Parkir Mobil =  132  x 86,2% 

               =  113,8 ≈ 114 SRP MP  

Kebutuhan Parkir Motor =  132 x 13,8% 

      =   18,2 ≈ 18 SRP MP  

Jika satu SRP Mobil Penumpang setara dengan enam SRP Sepeda 

Motor, maka: 

Kebutuhan Parkir Motor  = 18 x 6 

       = 108 SRP Sepeda Motor 

Jadi dari hasil analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa asumsi 

kebutuhan ruang parkir yang dipengaruhi oleh parameter tempat 
tidur rawat inap adalah sebanyak 132 SRP Mobil Penumpang dan 
memiliki komposisi jenis kendaraan, yakni 114 SRP untuk mobil 
penumpang dan 108 SRP Sepeda Motor. 
 

b. Kebutuhan parkir tenaga dokter, paramedis, dan karyawan 

Dari hasil studi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat seperti yang 

dijelaskan dalam Bab II Tabel 2.4, didapatkan hasil analisa jumlah 

SRP untuk tenaga kerja di RS Undip yang meliputi tenaga dokter, 

paramedis, dan karyawan dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

250
57750+

=
XY

  

 

Dimana;   Y = Jumlah SRP kebutuhan 

 X  = Jumlah tenaga kerja 
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Dari hasil analisa asumsi besaran tenaga kerja untuk RSP. Undip, 

maka jumlah total kebutuhan tenaga kerja adalah sebagai berikut: 

Tenaga Dokter   =  100 Orang 

Paramedis Perawatan  =  450 Orang  

Paramedis Non Perawatan =  100 Orang 

Karyawan    =  300 Orang   + 

Tenaga Kerja Total       950 Orang 

Dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan yang diasumsikan sebesar 

950 Orang, maka kebutuhan parkir dengan menggunakan persamaan 

dibawah ini adalah: 

 

250
57750950Y +

=
  

 

Y  =   234,8 ≈ 235 SRP Mobil Penumpang  

Jadi kebutuhan parkir untuk seluruh tenaga kerja RSP. Undip yang 

telah diasumsikan adalah sebanyak 235 SRP Mobil Penumpang. 

Selanjutnya adalah menentukan asumsi komposisi jenis kendaraan 

yang data pembandingnya berasal dari hasil analisa data tenaga kerja 

Fakultas Kedokteran Undip. Adapun persentase SRP penggunaan 

jenis kendaraan untuk tenaga kerja di Fakultas Kedokteran Undip 

yang tertera pada Tabel 5.4 berikut: 

Tabel 5. 4  Persentase penggunaan ruang parkir berdasarkan  
jenis kendaraan tenaga kerja Fakultas Kedokteran Undip 

Jenis Persentase Persentase 
Kendaraan Terhadap Total (%) SRP MP (%)

Sepeda Motor 218 67.3 36 25.6

Mobil 106 32.7 106 74.4

Jumlah 324 100 142 100

Jumlah SRP MP

 
(Sumber: Analisa Data Survei Lapangan,2009) 

 
Jika persentase SRP penggunaan jenis kendaraan oleh tenaga dokter 

dan karyawan Fakultas Kedokteran digunakan sebagai acuan, maka 
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didapatkan asumsi jumlah kebutuhan ruang parkir untuk tiap jenis 

kendaraan tenaga kerja pada RSP. Undip sebagai berikut: 

Kebutuhan Parkir Mobil =  235  x 74,4% 

     =  174,8 ≈ 175 SRP MP 

Kebutuhan Parkir Motor =  234 x 25,6% 

     =  59,9 ≈ 60 SRP MP 

Jika satu SRP Mobil Penumpang setara dengan enam SRP Sepeda 

Motor 

Kebutuhan Parkir Motor = 60 x 6 

     =  360 SRP Sepeda Motor 

Dengan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa asumsi kebutuhan 
ruang parkir total yang dipengaruhi oleh tenaga kerja rumah sakit 
(tenaga dokter, paramedis, karyawan) adalah sebanyak 235 SRP 
Mobil Penumpang dan memiliki komposisi jenis kendaraan, yakni 
175 SRP untuk mobil penumpang dan 360 SRP Sepeda Motor. 

 
c. Kebutuhan parkir mahasiswa  

Komposisi mahasiswa terdiri dari mahasiswa kedokteran, 

keperawatan, dan dokter yang mengambil spesialis yang total 

jumlahnya adalah 1.386 Orang.  Dari hasil studi Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat seperti yang dijelaskan dalam Bab II Tabel 2.5, 

didapatkan hasil analisa untuk kebutuhan parkir mahasiswa dengan 

menggunakan persamaan dibawah ini:  

              50
XY =

   
Dimana;   Y = Jumlah SRP kebutuhan    

       X  = Jumlah mahasiswa 

Jadi jumlah kebutuhan ruang parkir mahasiswa adalah: 

                             50
1386Y =  

    Y  = 27,72  ≈  28 SRP Mobil Penumpang. 
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Berdasarkan analisa hasil survei dari 188 mahasiswa semester akhir,  

periode 2005 Fakultas Kedokteran Undip, didapatkan persentase SRP 

Mobil Penumpang berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan oleh 

mahasiswa seperti pada Tabel 5.5 berikut: 

Tabel 5. 5  Persentase penggunaan ruang parkir berdasarkan 
jenis kendaraan mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Jenis Persentase Persentase 

Kendaraan Terhadap Total (%) SRP MP (%)

Sepeda Motor 64 34.0 11 23.4

Mobil 36 19.1 36 76.6

Lain‐lain 88 46.8 ‐ ‐

Total 188 100 47 100

Jumlah SRP MP

 
(Sumber: Analisa Data Survei Lapangan,2009) 

Jika persentase SRP Mobil Penumpang berdasarkan jenis kendaraan 

yang digunakan oleh mahasiswa tingkat akhir Fakultas Kedokteran 

undip diatas digunakan sebagai acuan, maka didapatkan asumsi 

jumlah kebutuhan ruang parkir untuk tiap jenis kendaraan mahasiswa 

pada RSP. Undip sebagai berikut: 

Kebutuhan Parkir Mobil  =  28 x 76,6% 

     =  21,45 ≈ 21 SRP MP 

Kebutuhan Parkir Motor  =  28 x 23,4% 

     =  6,55 ≈ 7 SRP MP 

Jika 1 SRP Mobil Penumpang setara 6 SRP Sepeda Motor, maka: 

Kebutuhan Parkir Motor  =  7 x 6 

     =  42 SRP Sepeda Motor 

Hasil analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa asumsi kebutuhan 
ruang parkir total yang dipengaruhi oleh parameter mahasiswa 
adalah sebanyak 28 SRP Mobil Penumpang yang komposisi jenis 
kendaraan terdiri atas 21 SRP untuk mobil penumpang dan 42 
SRP Sepeda Motor. 
 
Jadi resume jumlah total kebutuhan parkir menggunakan pendekatan 

dari hasil studi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan 
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memperhitungkan parameter tempat tidur rawat inap, tenaga kerja dan 

mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 5.6 di bawah ini: 

Tabel 5. 6   Resume jumlah kebutuhan parkir RSP. Undip dengan 
pendekatan Studi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

Parkir Total

SRP MP (%) SRP MP (%) SRP SM

1 Beds 132 86.2 114 13.8 108

2 Tenaga Kerja 235 74.4 175 25.6 360

3 Mahasiswa 28 76.6 21 23.4 42

Total 395 310 510

Parameter
Parkir Mobil Parkir Motor

No

Keterangan: 1 SRP MP = 6 SRP SM  
(Sumber: Analisa,2009) 

Sehingga dengan acuan pendekatan dari Studi Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat, dapat diasumsikan kebutuhan ruang parkir total 

untuk RSP. Undip adalah sebanyak sebanyak 395 SRP Mobil penumpang 

yang terdiri atas 310 SRP untuk mobil penumpang dan 510 SRP Sepeda 

Motor. 

 

5.3.2 Metode Berdasarkan Luas Lantai Bangunan atau Banyaknya 
Unit 

Untuk metode berdasarkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan 

Fasilitas Parkir 1996, ada beberapa parameter yang mempengaruhi 

kebutuhan ruang parkir pada rumah sakit pendidikan, yaitu jumlah tempat 

tidur rawat inap dan jumlah mahasiswa. Sebelumnya besaran parameter 

ini telah dianalisa, sehingga kebutuhan ruang parkirnya dapat ditentukan 

sebagai berikut:  

a. Untuk rumah sakit digunakan rasio pendekatan 0,2 – 1,3 SRP untuk 

tiap tempat tidur rawat inap/beds.  

Jika jumlah tempat tidur rawat inap yang disediakan oleh rumah sakit 

sebanyak 300 beds, maka kebutuhan ruang parkirnya adalah: 

1. Kebutuhan Minimum 

Jika diasumsikan kebutuhan minimal adalah 0,2 SRP tiap beds, 

maka: 
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 Kebutuhan ruang parkir =  0,2 SRP/beds x 300 beds 

  =  90 SRP Mobil Penumpang 

2. Kebutuhan Maksimal 

Jika diasumsikan kebutuhan maksimal adalah 1,3 SRP tiap beds, 

maka: 

 Kebutuhan ruang parkir =  1,3 SRP/beds x 300 beds 

 =  390 SRP Mobil Penumpang  

 

Melihat situasi RSP. Undip yang baru akan beroperasi, maka 

dibutuhkan waktu untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat luas 

dan pelanggan yang banyak, sehingga asumsi kebutuhan parkir 
menggunakan kebutuhan parkir minimum sebesar 90 SRP Mobil 
Penumpang yang besarannya diperoleh dari pendekatan dengan 

metode Luas Lantai Bangunan atau Banyaknya Unit. 
Jika ruang parkir diatas diperuntukkan untuk pengunjung dan tenaga 

kerja rumah sakit, maka diperlukan gambaran  komposisinya untuk 

memudahkan pengaturan nantinya, yang meliputi pengaturan 

pengguna parkir dan jenis kendaraan. Pada umumnya pengaturan 

pengguna parkir memisahkan ruang parkir yang diperuntukkan bagi 

pengguna tetap dan pengguna tidak tetap. Adapun yang termasuk 

pengguna tetap pada rumah sakit adalah tenaga kerja rumah sakit 

yang meliputi tenaga dokter, paramedis, dan non medis. Sedangkan 

pengguna tidak tetap meliputi pengunjung untuk praktek dokter dan 

besuk. Untuk jenis kendaraan, pengaturan dilakukan dengan 

memisahkan ruang parkir roda dua dan roda empat. 

Adapun cara penentuan komposisi asumsi adalah dengan 

menggunakan metode perbandingan.  Adapun data pembanding yang 

digunakan adalah data hasil analisa survei pada RS dr Kariadi dan 

tenaga kerja Fakultas Kedokteran Undip yang hasilnya seperti terlihat 

pada Tabel 5.7 dibawah ini: 
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Tabel 5. 7  Resume karateristik pengguna parkir di RS. dr. Kariadi 
Jumlah Total Persentase

Mobil Motor Mobil Motor SRP MP SRP MP (%)

Pengunjung 142 241 142 40.2 182.2 56.1

Tenaga Kerja 106 218 106 36.3 142.3 43.9

Total 248 459 248 77 324.5 100

Parameter
Jumlah Kendaraan Jumlah SRP MP

 
 (Sumber: Analisa Data Survei Lapangan,2009) 

Jika menggunakan acuan seperti diatas, maka penentuan komposisi 

asumsi jenis pengguna dari kebutuhan parkir RSP. Undip, yang 

didapatkan dengan pendekatan Metode Luas Lantai Bangunan atau 

Banyaknya Unit, sebesar 90 SRP mobil penumpang adalah sebagai 

berikut: 

1. Kebutuhan Pengunjung =  Kebutuhan Parkir Total x Persentase 

     =  90 x 56,1% 

=  50,4 ≈ 50 SRP MP 

Untuk menentukan asumsi komposisi jenis kendaraan pengunjung, 

digunakan acuan pembanding dari hasil survei pada RS. Kariadi 

yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut ini: 

Tabel 5. 8  Komposisi jenis kendaraan  pengunjung RS.dr. Kariadi 

Jenis Kendaraan
Jumlah 

Kendaraan
Jumlah SRP MP

Persentase  SRP 
MP(%)

Mobil 142 142 78.0

Sepeda Motor 241 40.2 22.0

Total 383 182.2 100  
 (Sumber: Analisa Data Survei Lapangan,2009) 

 

Jika menggunakan acuan seperti di atas, didapatkan asumsi jumlah 

kebutuhan ruang parkir untuk tiap jenis kendaraan pengunjung 

sebagai berikut: 
Kebutuhan Parkir Mobil =  50 x 78% 

     =  39 SRP MP 

Kebutuhan Parkir Motor =  50 x 22% 

      =  11 SRP MP 
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Jika satu SRP Mobil Penumpang setara dengan 6 SRP Sepeda 

Motor, maka: 

Kebutuhan Parkir Motor  =  11 x 6  

 =  66 SRP Sepeda Motor 

Jadi kebutuhan ruang parkir untuk parameter tempat tidur rawat 

inap berdasarkan Motode Luas Lantai Bangunan atau Banyaknya 

Unit adalah  sebanyak 50 SRP mobil penumpang yang terdiri atas 

39 SRP untuk mobil penumpang dan 66 SRP Sepeda Motor. 

 

2. Kebutuhan Parkir Tenaga Kerja  

Kebutuhan Parkir =  Kebutuhan Parkir Total x Persentase 

=  90 x 43,9% 

=  39,5 ≈ 40 SRP MP 

Untuk menentukan asumsi komposisi jenis kendaraan pekerja di 

RS Undip, digunakan acuan pembanding dari hasil analisa data 

tenaga kerja Fakultas Kedokteran Undip seperti yang tertera pada 

Tabel 5.6. Dari acuan tersebut, maka dapat diasumsikan jumlah 

kebutuhan ruang parkir untuk tiap jenis kendaraan tenaga kerja di 

RSP. Undip adalah sebagai berikut: 

Kebutuhan Parkir Mobil =  40 x 74,5% 

     =  29,8 ≈ 30 SRP MP 

Kebutuhan Parkir Motor =  40 x 25,5% 

      =  10,2 ≈ 10 SRP MP 

Jika satu SRP Mobil Penumpang setara dengan enam SRP 

Sepeda Motor, maka: 

Kebutuhan Parkir Motor  =  10 x 6  

     =  60 SRP Sepeda Motor 

Jadi kebutuhan ruang parkir untuk parameter tenaga kerja yang 

diasumsikan untuk RSP. Undip berdasarkan Motode Luas Lantai 

Bangunan atau Banyaknya Unit adalah  sebanyak 40 SRP mobil 

penumpang yang terdiri atas 30 SRP untuk mobil penumpang dan 

60 SRP Sepeda Motor. 
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b. Untuk tempat pendidikan digunakan rasio pendekatan 0,7 – 1 SRP 

untuk tiap mahasiswa. 

Jika asumsi jumlah parameter mahasiswa yang menjalankan studi di 

rumah sakit sebanyak 1.386 orang, maka kebutuhan ruang parkirnya 

adalah: 

1. Kebutuhan minimum 

Jika diasumsikan rasio kebutuhan parkir minimum adalah 0,7 SRP 

per mahasiswa, maka: 

Kebutuhan Parkir Total =  0,7 SRP/Mahasiswa x 1386 Mahasiswa 

 =  970,2  ≈  970 SRP MP 

2. Kebutuhan maksimum 

Jika diasumsikan rasio kebutuhan parkir maksimum adalah 1,0 

SRP per mahasiswa, maka: 

Kebutuhan Parkir Total =  1,0 SRP/Mahasiswa x 1386 Mahasiswa 

 =  1386 SRP 

 

Seperti pada penentuan kebutuhan ruang parkir untuk rumah sakit, 

maka alasan penentuan kebutuhan ruang parkir untuk tempat 

pendidikan menggunakan alasan yang sama, bahwa mengingat 

situasi RSP. Undip yang baru akan beroperasi maka pemilihan asumsi 

kebutuhan ruang parkir yang minimum dirasa lebih rasional. Adapun 

asumsi kebutuhan ruang parkir untuk tempat pendidikan adalah 

sebesar 970 SRP Mobil Penumpang. 
Untuk tempat pendidikan, parameter yang berpengaruh adalah jumlah 

mahasiswa yang pada pengaturan parkir di RSP. Undip nantinya, 

peparkir mahasiswa ini digolongkan sebagai pengguna parkir tidak 

tetap dan dibutuhkan pengaturan lokasi parkir sesuai jenis kendaraan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan asumsi komposisi jenis kendaraan yang 

digunakan oleh mahasiswa. Cara penentuan komposisi asumsi 

menggunakan metode perbandingan yang acuan pembandingnya 

berasal dari hasil analisa data survei  jenis kendaraan yang digunakan 

mahasiswa di RS dr Kariadi yang hasilnya seperti tertera pada Tabel 
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5.7. Maka untuk asumsi jumlah kebutuhan ruang parkir untuk tiap jenis 

kendaraan mahasiswa di RSP. Undip adalah sebagai berikut: 

Kebutuhan Mobil  =  970 x 77,1% 

     =  747,9 ≈ 748 SRP MP 

Kebutuhan Sepeda Motor =  970 x 22,9% 

      =  222,1 ≈ 222 SRP MP 

Jika satu SRP Mobil Penumpang setara dengan enam SRP Sepeda 

Motor, maka: 

Kebutuhan Sepeda Motor  =  222 x 6  

     =  1.332 SRP Sepeda Motor 

Jadi asumsi kebutuhan ruang parkir RSP. Undip sebagai tempat 

pendidikan adalah  sebanyak 970 SRP Mobil Penumpang yang terdiri 

atas 748 SRP untuk mobil penumpang dan 1.332 SRP Sepeda Motor. 

 

Analisa diatas telah memberikan gambaran asumsi jumlah total 

kebutuhan parkir RSP. Undip dengan menggunakan Metode Luas Lantai 

Bangunan atau Banyaknya Unit yang memperhitungkan parameter tempat 

tidur rawat inap dan mahasiswa sebagai faktor yang berpengaruh. Adapun 

resume jumlah total kebutuhan parkirnya dapat dilihat pada Tabel 5.9 di 

bawah ini: 

Tabel 5. 9  Resume jumlah kebutuhan parkir RSP. Undip dengan  
Metode Luas Lantai Bangunan atau Banyaknya Unit 

Parkir Total

SRP MP (%) SRP MP (%) SRP SM

1 Beds: 90

a. Pengunjung 50 78.0 39 22.0 66

b. Tenaga Kerja 40 74.5 30 25.5 60

2 Mahasiswa 970 77.1 748 22.9 1332

Total 1060 817 1458

Parameter
Parkir Mobil Parkir Motor

No

Keterangan: 1 SRP MP = 6 SRP SM  
(Sumber: Analisa,2009) 
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Jadi asumsi kebutuhan ruang parkir berdasarkan Metode Luas Lantai 

Bangunan atau Banyaknya Unit adalah sebanyak 1.060 SRP Mobil 

penumpang yang terdiri atas 817 SRP untuk mobil penumpang dan 1.458 

SRP Sepeda Motor. 

 

5.3.3 Berdasarkan Hasil Penelitian Teguh Hirtanto Dalam Tesis 
Berjudul Analisa Kebutuhan Ruang Parkir Pada Rumah Sakit 
Umum Kelas B di Kota Semarang 

Dari penelitian ini, dihasilkan pendekatan berbentuk regresi dengan 

metode Exponential. Persamaan ini dapat digunakan untuk mendapatkan 

perkiraan nilai hubungan parameter yang ditinjau terhadap kebutuhan 

parkir RSP. Undip. Adapun penentuan asumsi kebutuhan parkir 

kendaraan untuk RSP. Undip menggunakan persamaan-persamaan 

sebagai berikut: 

a. Kebutuhan parkir roda empat: 

1. Kebutuhan parkir roda empat terhadap tempat tidur rawat inap 

Jika diketahui jumlah tempat tidur rawat inap sebanyak 300 beds, 

maka kebutuhan parkir: 

Y = 45,532138e0,004866X 

Y = 45,532138e0,004866*300 

Y = 196,02  ≈  196 SRP Mobil Penumpang 

2. kebutuhan parkir roda empat terhadap jumlah dokter  

  Jika diketahui jumlah dokter senior rencana untuk 300 beds 

adalah  100 orang, maka perhitungan kebutuhan parkirnya  

adalah: 

Y  = 71,507971e0,008509X 

Y  = 71,507971e0,008509*100 

Y = 167,5 ≈ 168 SRP Mobil Penumpang 

3. Kebutuhan parkir roda empat terhadap jumlah paramedis 

Tenaga paramedis yang menjadi perhitungan adalah paramedis 

perawatan  sebanyak 450 Orang dan non perawat sebanyak 100 
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Orang, yang berjumlah total 550 Orang, maka kebutuhan 

parkirnya adalah: 

Y = 75,689403e0,003535X 

Y = 75,689403e0,003535*550 

Y = 528,9  ≈  529 SRP Mobil Penumpang 

 

Kebutuhan Parkir Total Roda Empat =  196 + 168 + 529 

      =  893 SRP Mobil Penumpang 

Jadi asumsi kebutuhan parkir total untuk roda empat dengan pendekat 

dari Hasil Studi Teguh Hirtanto 2005 Tentang Kajian Kebutuhan Parkir 

Rumah Sakit Tipe B Semarang adalah sebanyak 893 SRP Mobil 

Penumpang. 

 

b. Kebutuhan parkir sepeda roda dua: 

1. Kebutuhan parkir roda dua terhadap tempat tidur rawat inap  

Y = 128,856921e0,003355X 

Y = 128,856921e0,003355*300 

Y = 352,5  ≈  353 SRP Sepeda Motor 

2. kebutuhan parkir roda dua terhadap jumlah dokter  

Y = 180,460473e0,005656X 

Y = 180,460473e0,005656*100 

Y = 317,7  ≈  318 SRP Sepeda Motor 

 Kebutuhan Parkir Total Roda Dua  =  353 + 318 

       =  671 SRP Sepeda Motor 

Jadi asumsi kebutuhan parkir total untuk roda dua dengan pendekat 

dari Hasil Studi Teguh Hirtanto 2005 Tentang Kajian Kebutuhan Parkir 

Rumah Sakit Tipe B Semarang adalah sebanyak 671 SRP SM. 

 
Adapun resume hasil perhitungan kebutuhan parkir asumsi dengan 

pendekat dari  Hasil Studi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Luas 

Lantai Bangunan atau Banyaknya Unit, dan Hasil Studi Teguh Hirtanto 

2005 dapat dilihat pada Tabel 5.10. 
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Tabel 5.10 Resume hasil perhitungan kebutuhan parkir asumsi 

Metode Kebutuhan Parkir Mobil 
(SRP mobil penumpang)

Kebutuhan Parkir Motor 
(SRP sepeda motor)

Direktorat Perhubungan Darat 310 510

Luas lantai bangunan atau 
banyak unit

1018 1459

Studi Teguh Hirtanto 2005 893 671
 

 (Sumber: Analisa,2009) 

Dari hasil analisa di atas, terlihat bahwa penentuan kebutuhan ruang 

parkir dengan menggunakan tiga metode yang berbeda mendapatkan 

hasil yang memiliki selisih cukup signifikan antara cara hasil studi 

Direktorat Perhubungan Darat dengan dua metode lainnya, yakni metode 

berdasarkan Luas Lantai atau Banyaknya Unit dan dari studi Teguh 

Hirtanto 2005.  

Adapun resume data parameter kebutuhan parkir dari rumah sakit 

Telogorejo, Elisabeth, dr Kariadi serta Undip tertera pada Tabel 5.11 

berikut: 

Tabel 5. 11 Resume data-data parameter kebutuhan parkir pada  
RS. Telogorejo, RS. Elisabeth, RS.dr.Kariadi dan RSP. Undip 

Undip
12 jul  13 jul  14 jul  15 jul  28 jul  29 jul  (asumsi)

1 Tempat Tidur 324 324 433 433 740 740 300
2 dokter  111 111 161 161 214 214 100
3 paramedis yang ada 169 169 200 200 458 458 550
4 Karyawan/Direksi yang ada 220 220 644 644 231 231 300
5 Pengunjung 4289 4180 3268 2604 4527 4504 2544
6 Kebutuhan Parkir Mobil 114 204 138 131 433 345
7 Kebutuhan Parkir Motor 367 358 229 234 524 559

No Variabel
Telogorejo St. Elisabeth Kariadi

 
    (Sumber: Hasil Analisa,2009) 

Dengan melihat data-data yang ada pada diatas, untuk memilih 

kebutuhan parkir dari hasil metode Luas Lantai dan Banyaknya Unit 

maupun dari studi Teguh Hirtanto, dirasakan tidak efektif karena jika 

dibandingkan dengan rumah sakit lainnya, kebutuhan hasil analisa untuk 

RSP. Undip besar selisihnya. Meskipun RSP. Undip diperkirakan telah 
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memiliki calon pelanggan tetap dari kalangan civitas akademika, namun 

tetap membutuhkan waktu untuk berkembang seperti rumah sakit lainnya. 

Selain itu, RSP. Undip juga terletak dikawasan yang kepadatan 

penduduknya masih rendah dan jalur akses yang relatif jauh dari jalan 

utama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya bangkitan perjalanan 

yang dimiliki oleh RSP. Undip tidaklah besar, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perjalanan yang terjadi untuk menuju RSP. Undip tidaklah besar. 

Perjalanan yang sedikit membutuhkan moda transportasi yang sedikit dan 

akhirnya ruang parkir yang dibutuhkan pun kecil. 

Dengan alasan seperti di atas, maka perencanaan kebutuhan ruang 

parkir untuk RSP. Undip adalah menggunakan hasil analisa asumsi dari 

metode Studi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang kebutuhannya 

sebagai berikut: 

Kebutuhan Parkir Mobil   =  310 SRP Mobil Penumpang 
Kendaraan Parkir Motor  =  510SRP Sepeda Motor 

Jadi asumsi kebutuhan ruang parkir yang digunakan untuk 

perencanaan operasional parkir nantinya adalah sebanyak 310 SRP mobil 

Penumpang dan 510 SRP Sepeda Motor. 

 

5.4 ANALISA KETERSEDIAAN RUANG PARKIR 
5.4.1 Analisa Ketersediaan Ruang Parkir Roda Empat 

Kebutuhan ruang parkir di kawasan rumah sakit berupa kebutuhan 

parkir tetap yang harus disediakan ruangnya agar mampu melayani 

kebutuhan pengunjung. Ketersediaan ruang sangat tergantung dari lahan 

dan konfigurasi yang digunakan.  

Rumah sakit undip yang berada di Kecamatan Tembalang, masih 

memiliki sisa lahan cukup luas, yang tak dibangun untuk konstruksi rumah 

sakit, sehingga bisa digunakan sebagai lahan parkir rumah sakit. RSP. 

Undip memiliki luas lahan rencana untuk ruang parkir sebesar 11.500 m². 

Untuk mengetahui kapasitas efektif lahan parkir, maka 

konfigurasi/susunan parkir perlu diperhatikan. 
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Hasil analisa jumlah ruang parkir untuk roda empat pada area yang 

disediakan sesuai jenis sudut konfigurasi adalah: 

a. Sudut parkir 300 

Sebagai sudut parkir yang paling memudahkan peparkir bermanuver 

masuk dan keluar, ternyata daya tampung totalnya paling sedikit 

dibanding sudut konfigurasi lainnya.  

Jumlah ruang parkir yang tersedia dengan konfigurasi kendaraan 

menggunakan sudut parkir 300 adalah sebanyak 168 SRP Mobil 
Penumpang. Adapun pengaturan konfigurasi parkir kendaraan dapat 

dilihat pada Gambar 5.4 berikut: 

 

 
Gambar 5. 4  Hasil konfigurasi parkir kendaraan  

dengan sudut parkir 300 

 

b. Sudut parkir 450 

Pengaturan konfigurasi parkir kendaraan sudut 450 dapat dilihat pada 

Gambar 5.5 dibawah ini: 
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Gambar 5. 5  Hasil konfigurasi parkir kendaraan  

dengan sudut parkir 450 

Sudut parkir ini masih memudahkan peparkir bermanuver masuk dan 

keluar. Adapun  daya tampung total dengan konfigurasi kendaraan 

menggunakan sudut parkir 450 adalah sebanyak 244 SRP mobil 
penumpang, ini masih lebih banyak dibanding sudut parkir 300 . 

 

c. Sudut parkir 600 

Sudut parkir ini masih memungkinkan kemudahan bagi peparkir 

bermanuver masuk dan keluar dan daya tampungnya lebih kecil dari 

sudut parkir 900, namun masih lebih banyak dari konfigurasi sudut 300 

dan 450. Jumlah ruang parkir yang tersedia dengan konfigurasi 

kendaraan menggunakan sudut parkir 600 ini adalah sebanyak 281 
SRP Mobil Penumpang 

Pengaturan dan hasil konfigurasi parkir kendaraan sudut 600 dapat 

dilihat pada Gambar 5.6 dibawah ini: 
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Gambar 5. 6  Hasil konfigurasi parkir kendaraan 

dengan sudut parkir 600 

 

d. Sudut parkir 900 

Pola parkir ini memiliki daya tampung paling banyak dibandingkan 

dengan pola parkir bersudut lainnya di luar badan jalan (off-street 

parking). Tetapi kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan 

manuver masuk dan keluar ke ruangan parkir lebih sedikit 

dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut lebih kecil dari 900.  

Jumlah ruang parkir yang tersedia dengan konfigurasi kendaraan 

menggunakan sudut parkir 900 adalah sebanyak 320 SRP Mobil 
Penumpang. 
Pengaturan dan hasil konfigurasi parkir kendaraan sudut 900 dapat 

dilihat pada Gambar 5.7 dibawah ini: 
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Gambar 5. 7  Hasil konfigurasi parkir kendaraan roda empat  

dengan sudut parkir 900 
 

Hasil dari plotting kebutuhan ruang parkir pada lahan yang ada di 

sekitar lokasi RSP. Undip, terlihat bahwa hanya pengaturan parkir dengan 

sudut konfigurasi 900 yang memberikan kapasitas maksimum dibanding 

sudut konfigurasi parkir yang lain, yaitu sebanyak 310 SRP untuk mobil 

penumpang. Jika dibandingkan hasil konfigurasi parkir 900  dengan asumsi 

kebutuhan parkir yang telah dianalisa sebanyak 310 SRP MP, maka 

kebutuhan dapat ditampung oleh lahan yang tersedia. Oleh karena itu, 

konfigurasi parkir yang memenuhi kebutuhan adalah sudut 900 
terhadap sumbu jalan. 

 
5.4.2 Analisa Ketersediaan Ruang Parkir Roda Dua 

Untuk sepeda motor, konfigurasi sudut parkir yang umum digunakan 

adalah 900, karena sudut-sudut yang lain tidak memberikan perbedaan 

yang berarti dalam hal jumlah dan kemudahan parkir. Hasil konfigurasi 

parkir sepeda motor dengan sudut 900 dapat dilihat pada Gambar 5.8 

sebagai berikut:   
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Gambar 5. 8  Hasil konfigurasi parkir sepeda motor 

dengan sudut parkir 900 
 

Untuk roda dua, lokasi yang disediakan berada disebelah timur RSP. 

Undip. Dengan lahan yang ada, ruang parkir yang mampu disediakan 

adalah sebanyak 630 SRP dengan konfigurasi parkir tegak lurus atau 

bersudut 900, sehingga dengan kebutuhan yang hanya sebesar 510 SRP 

sepeda motor, ketersediaan ruang parkir untuk kendaraan roda dua telah 

mencukupi.  

Jadi konfigurasi parkir yang digunakan untuk pengoperasian 
parkir sepeda motor adalah parkir bersudut 900 terhadap sumbu 
jalan. 
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