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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis yang dilakukan terhadap kinerja 

parkir di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre berdasarkan hasil survey 

yang dilakukan selama hari libur (Hari Minggu) dan hari masuk kerja (Hari Senin) 

yaitu :  

1. Karakteristik dan Kebutuhan Parkir 

a. Karakteristik di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre ternyata 

memiliki masalah di beberapa aspek tertentu, seperti akumulasi parkir 

yang melebihi kapasitas petak parkir berdasarkan jenis kendaraannya. 

Kendaraan mobil pada hari kerja dan hari libur kapasitas yang mampu di 

tampung 250 petak parkir, tetapi data hasil survey menunjukkan tingkat 

akumulasi yang cukup tinggi hingga didapat angka 518 kendaraan di hari 

libur, dan 320 kendaraan di hari kerja. Kapasitas petak parkir kendaraan 

motor 400 kendaraan tetapi tingkat akumulasi maksimum berdasarkan 

hasil survey menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu diangka 563 

kendaraan di hari libur, dan 422 kendaraan di hari kerja. Kendaraan besar 

seperti bus didapat tingkat akumulasi maksimum 28 kendaraan di hari 

libur dan 13 kendaraan di hari kerja, sedangkan kapasitas yang ada hanya 

menampung 10 petak parkir kendaraan bus.       

b. Indeks parkir maksimum yang terjadi di Pelabuhan Ferry Internasional 

Batam Centre ternyata mengalami masalah pada area parkir, hal tersebut 

dapat disimpulkan karna dari hasil penelitian didapat angkat indeks parkir 
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dari 3 jenis kendaraan yang masuk ke area parkir pelabuhan Ferry 

Internasional Batam Centre melebihi indeks parkir 100% yaitu didapat 

angka 207% mobil, 141% motor, dan  280% kendaraan bus. 

c. Satuan parkir yang ada di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre 

umumnya sudah sesuai dengan pedoman parkir jendral perhubungan darat 

yang masih digunakan hingga saat ini yaitu untuk mobil 500 cm x 170 cm, 

motor 200 cm x 75 cm, dan bus 1210 cm x 350 cm.  

5.2 Saran 

Saran yang dapat diambil dari analisis yang dilakukan terhadap kinerja parkir 

di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre berdasarkan hasil survey yang 

dilakukan selama hari libur (Hari Minggu) dan hari masuk kerja (Hari Senin) antara 

lain :  

1. Cara yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah parkir tersebut yaitu 

dengan cara membangun gedung parkir baru yang kapasitas dan 

perencanaanya bisa didesain lebih banyak petak parkir dengan daya tampung 

bisa mencapai 10 tahun yang akan datang. Gedung parkir di bangun pada area 

sisi kanan dan sisi kiri pelabuhan yang terintegrasi langsung dengan 

pelabuhan sehingga mobilitas pejalan kaki dan kendaraan yang parkir dapat 

teratasi dengan baik. Gedung parkir menjadi solusi yang dapat dilakukan 

karna lahan area parkir yang sangat terbatas di pelabuhan tersebut yang 

letaknya dihimpit oleh gedung Harris hotel, Food Court Batam Centre, 

Gedung Sumatra Expo, dan Mega Mall Batam Centre.   
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