
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Batam merupakan kota industri dengan tingkat aktivitas ekonomi yang 

padat, hal ini menuntut diperlukannya penggunaan kendaraan bermotor secara 

masif dan kontinu untuk menunjang perputaran roda ekonomi di Kota Batam. 

Besarnya peluang pasar yang tersedia di Batam juga menunjang terbentuknya 

jalur “bangkitan-tarikan” antara setiap kawasan yang kompleks. Jumlah kendaraan 

bermotor yang banyak dan permintaan penggunaan kendaraan umum yang rendah 

akhirnya menuntut pada pemenuhan kawasan parkir yang memadai serta efektif, 

salah satu tempat di Kota Batam yang menjadi perhatian penulis adalah Harbour 

Bay Mall. Harbour Bay Mall sebagai salah satu pusat perbelanjaan terlengkap di 

Kota Batam menawarkan berbagai fungsi sebagai tempat hiburan, sekolah, 

perniagaan serta berlokasi dalam kawasan yang sama dengan ruko-ruko, 

pelabuhan, hotel-hotel, dan restoran menjadikan lahan parkir di Harbour Bay Mall 

berpotensi sebagai tempat parkir kendaraan dari berbagai sumber “bangkitan” 

yang ada di Kota Batam. 

Harbour Bay Mall berada dalam kawasan dimana sistem karcis untuk 

parkir diterapkan untuk mengontrol jumlah dan jenis kendaraan yang parkir dalam 

kawasan tersebut, Tujuan penulis membuat laporan ini adalah untuk mengevaluasi  

kinerja parkir di Harbour Bay Mall berdasarkan data seperti jumlah tempat parkir  

kendaraan mobil, motor, bus dan lori serta perhitungan jumlah kendaraan saat 

weekday dan weekend dan faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah kendaraan 

yang parkir di Harbour Bay Mall.  
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1.2       Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dipilih penulis berfokus poin-poin berikut: 

1. Berapa kebutuhan area parkir terhadap jumlah keluar masuknya kendaraan 

di Harbour Bay Mall ? 

2. Bagaimana kinerja parkir di Harbour Bay Mall dan apa penyebab 

performa kinerja yang terjadi ? 

3. Apa rekomendasi posisi serta tata letak parkir yang ideal apabila Indeks 

Parkir jenis kendaraan bersangkutan diatas 90% ? 

4. Berapa kapasitas parkir kendaraan di Harbour Bay Mall dalam 10 tahun 

yang akan datang ?  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis kebutuhan 

parkir pada jenis kendaraan yang memasuki area parkir dilokasi Harbour Bay 

Mall mencakup mobil, motor, bus, dan lori. Penulis akan mengambil data-data 

tentang jam atau waktu operasional pada Harbour Bay Mall. Penelitian ini 

dilakukan dengan menghitung petak parkir yang tersedia untuk kendaraan parkir, 

dengan tujuan mendapatkan indeks perbandingan antara jumlah tempat parkir 

yang terdapat pada Harbour Bay Mall terhadap kendaraan yang parkir di dalam 

dan sekitarnya dalam rentang waktu jam 10.00 WIB hingga jam 22.00 WIB pada 

hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis membuat laporan ini adalah untuk: 
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1. Menghitung kebutuhan area parkir berdasarkan jumlah masuk keluarnya  

kendaraan pada daerah Harbour Bay Mall Batam. 

2. Menganalisis kinerja  area parkir di Harbour Bay Mall Batam terhadap 

kendaraan yang parkir di area Harbour Bay Mall Batam. 

3. Merekomendasikan tata letak parkir pada area Harbour Bay Mall Batam 

jika Indeks Parkir diatas 90%. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meluaskan wawasan mahasiswa mengenai tata letak parkir yang tepat dan 

mengetahui kapasitas kebutuhan akan area parkir di Harbour Bay Mall 

Batam. 

2. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperkaya kepustakaan 

Universitas Internasional Batam dan sebagai bahan referensi mengenai 

penelitian sejenis di masa mendatang. 

3. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai masukan untuk improvisasi bagi 

kinerja parkir di Harbour Bay Mall Batam. 

 

1.6      Sistematika Permasalahan 

Penelitian ini akan menjelaskan dalam sebuah laporan dengan penguraian 

yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini  akan menjelaskan mengenai dasar-dasar teori yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian, 

metode yang digunakan dalam analisis dan analisis data yang 

didapatkan. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai tata cara dari 

pengumpulan data kapasitas area parkir yang diperlukan serta 

kendaraan  yang datang dan pergi dari kawasan penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian yang dilakukan dan menawarkan solusi yang dapat 

diaplikasikan untuk perencanaan kedepannya. 
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