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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pelabuhaniiimerupakan sebuah fasilitas penyebrangan yangoterdiri dari 

darat-dan laut diujung samudera, danau atau sungai, yang berfungsi sebagai 

tempat bersandarnya kapal dari suatu tempat ke tempat lainnya. Secara teoritis 

sebagai mata rantai didalam transportasi laut fungsi dari pelabuhan merupakan 

tempat bertemunya 2 jenis transportasi yaitu transportasi laut dan transportasi 

darat.  

Kinerja pelabuhan mempunyai peran penting didalam pertumbuhan suatu 

negara, dan perkembangan industri. Pengoperasian pelabuhan harus dijalankan 

dengan profesional, efektifodanpefisien sehinggappelayanan dipelabuhan menjadi 

aman, cepat, danimudah. Konsep dasar jasa yang diberikan dari pihakopelabuhan 

yaitu servis terhadappkapal danpmuatan. Muatan yang dimaksud berupa barang 

maupun penumpang.  

Berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah kelautan dan kemaritiman 

yang diakui PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Indonesia kini memiliki 16.056 

pulau yang tersebar dari Kepulauan Sabang hinggapMerauke. Letak Indonesia 

umumnya berada pada wilayah yang strategis dikarenakan posisinya berada di 

persilangan jalan angkutan perdagangan dunia. Sebagai negara dengan ribuan 

kepulauan, peranan pelabuhan Nasional maupun Internasional sangat vital 

didalam perputaran perekonomian Indonesia.  

Kota Batam terletak di Provinsi iKepulauaniiRiau, Indonesia. Kota Batam 

terdiri dari 3 wilayah kepulauan yaitu Pulau Batam, Pulau Rempang, dan  Pulau 
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Galang yang terintegerasi langsung dengan Jembatan Barelang. Kota Batam 

merupakan kota metropolitan terbesar ketiga di Sumatera dan Kepualauan Riau 

(sesudah KotapMedan dan KotapPalembang), Berdasarkan datapDinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015, KotapBatam memiliki jumlah 

penduduk mencapai 1.037.187 jiwa dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan 

hingga jatuh diangka 1.236.399 jiwa. Letak wilayah Batam sangat strategis karena 

berada pada jalur pelayaran Internasional, Keberadaan pelabuhan penting untuk 

penduduk batam karena kota batam dikelilingi oleh laut dan berbatasan langsung 

dengan negara maju seperti Singapura, dan Malaysia. Hal inilah yang harus 

dimanfaatkan Pulau Batam untuk meningkatkan tingkat perekonomiannya. 

Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre merupakan salah satu 

pelabuhan Internasional yang dimiliki Indonesia sebagai pintu masuk pelayaran 

luar negeri yang khusus melayani rute Internasional dengan tujuan negara 

Singapore dan Malaysia dan pelabuhan tersebut merupakan pintu masuk 

wisatawan dari mancanegara ke Indonesia, khususnya Kota Batam. Dari tahun ke 

tahun kunjungan ke Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre mengalami 

peningkatan yang cukup pesat. 

Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre saat ini hanya mampu 

menampung 660 kendaraan.  Penelitian tentang ‘’Evektivitas Pengelolaan Parkir 

di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang’’ Muhammad Syukron Hartanto, 

Edy Akhyari, dan Suradji (2015) menyebutkan area parkir di pelabuhan 

merupakan hal yang penting, maka dari itu butuh lahan area parkir yang memadai 

untuk mempelancar pengguna jasa di pelabuhan. Penyediaan area parkir biasanya 

disesuaikan dengan kebutuhan ruang parkir (KRP) yang ada.    
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Pergerakan sarana transportasi dan kemampuan daya beli masyarakat 

terhadap kendaraan semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga menyebabkan 

kebutuhan lahan parkir sangat dibutuhkan. Perencanaan Lay Out dan sirkulasi 

kendaraan harus dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kepadatan 

yang dapat menghambat arus kendaraan di sekitar pelabuhan.  

Pertambahan kendaraan yang signifikan di Pelabuhan Ferry Internasional 

Batam Centre diimbangi denganobertambahnya area petak parkir. Apabila 

diantara keduanya tidak setara maka permasalahan transpotasi dapat terjadi 

contohnya menurunnya tingkat kecepatanpkendaraan maupun kepadatan pada 

area parkir sehingga tidak mampu menampung kendaraan dan berpengaruh pada 

tingkat pelayanan pelabuhan itu sendiri. Dalam mengatasi hal tersebut perlu 

dilakukan evaluasi kinerja parkir di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre. 

Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi parkir saat ini dan 

sebagai gambaran kedepannya, sehingga tidak dijumpai lagi kendaraan yang tidak 

mendapatkan ruang parkir dan sebagai langkah awal didalam memperbaiki kinerja 

parkir dan mobilisasi di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dapat dijabarkan penulisan 

skripsi ini yaitu :  

1.) Bagaimana karakteristik parkir kendaraan pada jam sibuk di Pelabuhan Ferry 

Internasional Batam Centre ? 

2.) Bagaimana kinerja area parkir kendaraan terhadap jumlah keluar dan  

masuknya kendaraan di Pelabuhan Ferry International Batam Centre ?  
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1.3. Batasan Penelitian 

Batasan masalah didalam penelitian ini dibuat untuk menghindari 

penyimpangan maksud dan tujuan dari topik penelitian yang dilakukan, yaitu 

mengevaluasi kinerja parkir hanya dilakukan pada jam sibuk di Pelabuhan Ferry 

International Batam Centre yaitu dari jam 6:00 Pagi sampai jam 19:00 malam.  

Penulis melakukan penelitian di hari kerja dan hari libur, yaitu pada hari 

Senin, dan hari Minggu. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey secara 

langsung di lokasi penelitian dan menghitung kapasitas parkir yang berada di 

Pelabuhan Ferry International Batam Centre.  

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini meliputi : 

1. Mengetahui kondisi dan karakteristik parkir kendaraan di Pelabuhan Ferry 

International Batam Centre 

2. Menganalisis kinerja wilayah parkir di Pelabuhan Ferry International 

Batam Centre terhadap jenis kendaraan yang parkir di wilayah Pelabuhan 

Ferry International Batam Centre 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Keuntungan yang didapat terkait dengan penelitianiini meliputi : 

1. Bagi.Mahasiswaq 

Penelitianiyang dilakukan dapat menambah wawasan tentang analisis 

kinerja perpakiran yang sesungguhnya serta memahami tingkatpkebutuhan 

dari kapabilitas parkir di Pelabuhan Ferry International Batam Centre. 

Raka Nuka Rosada, Evaluasi Kinerja Parkir Kendaraan di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, 2018 
UIB Repository©2018



5 
 

Universitas Internasional Batam 

2. BagiiAkademikq 

Penelitiannyang dilakukan bisa memperbanyak ilmu di area pustaka 

kampus, dan dapat dijadikan referensi terhadap penelitian yang serupa 

dikemudian hari. 

 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini nantinya dapat dijadikan masukan untuk pengelolaan kinerja 

di Pelabuhan Ferry International Batam Centre. 

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Sistematikaapenulisan yang diaplikasikan didalam penulisan penelitian ini 

yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab tersebutimenguraikan tentang latarobelakang, rumusanmmasalah, 

tujuan peneletian, manfaat penelitian, batasan masalah dan Sistematika 

Penulisan.  

 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab tersebut akan membahas mengenai landasan teori-teoriiyang berkaitan 

dengan penelitian evaluasi kinerja parkir di pelabuhan. 
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3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab tersebut menjelaskan tentang pengambilan data yang didapat disertai 

penyajian data akurat dengan penjelasan yang relevan sebagai landasan 

penelitian. 

 

4. BAB IV ANALISIS DATAIDANIPEMBAHASAN 

Berisi mengenai hasil penelitian di area parkir pelabuhan yang disajikan 

kedalam data yang valid serta reliable. 

 

5. BAB V KESIMPULANiDANiSARAN 

Bab tersebut menjelaskanikesimpulan sertaisaran dari hasil pengamatan 

yang dilakukan di pelabuhan, semoga penelitian ini bisa berguna bagi 

pembaca yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang, 

maupun bagi penulis sendiri. 
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