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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Kepulauan Riau, Ibu kota kabupaten Karimun adalah Tanjung Balai Karimun. 

Kabupaten Karimun memiliki luas wilayah 7.984 km
2
, dengan luas daratan 1.524 

km
2
 dan luas lautan 6.460 km

2
. Kabupaten karimun ini memiliki pulau sebanyak 

198 dan yang berpenghuni hanya 67 pulau selebihnya tidak berpenghuni. 

Kabupaten karimun berbatasan dengan pulau meranti di sebelah barat, dan di 

selatan berbatasan dengan Pelalawan Indragiri Hilir, dan di utara berbatasan 

dengan selat Melaka, dan di sebelah timur berbatasan dengan kota Batam.  

Kabupaten karimun terletak sangat srategis, kabupaten Karimun juga 

merupakan kawasan pelayaran Internasional dan selalu ramai, serta memiliki 

kondisi alam yang unik dengan banyuaknya gugusan pulau. Oleh karena itu tidak 

dipungkiri lagi kalau kabupaten karimun harus memiliki pelabuhan dan 

transportasi laut yang baik guna kemajuan di berbagai aspek kehidupan.  

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun merupakan pintu gerbang 

perekonomian daerah di Kepuauan Riau yang menjadi pertemuan transportasi 

inter dan antar moda khususnya yang menyangkut arus kegiatan keluar masuk 

kapal barang, penumpang. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun merupakan salah 

satu pintu masuk ke pulau-pulau yang berada di kabupaten karimmun dan juga 

merupakan pelabuhan internasional ke Singapura dan ke Malaisya dari Kukup 
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atau Johor Bahru. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun secara tidak langsung telah 

mampu membangkitkan perekonomian  masyarakat, hal ini terlihat pada 

transportasi laut di kabupaten karimun dengan banyaknya rute pelayaran yang 

dibuka. 

Dalam pelayanannya pelabuhan juga sebaiknya memberi pelayanan yang 

baik dalam hal transportasi darat karena transportasi merupakan elemen dasar 

infrastruktur yang dapat mempengaruhi pola berkembangan wilayah. Pelayanan 

berupa parkir yang nyaman dan efisien merupakan salah satu pelayanan yang 

harus dipenuhi oleh setiap pusat kegiatan manapun termasuk pelabuhan karena 

sudah merupakan penunjang kelancaran kegiatan yang akan dilakukan di lokasi 

tersebut serta dapat membantu pola perkembangan wilayah.  

Area parkir kendaraan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun sedang 

dalam situasi tidak nyaman. Kemacatan lalu lintas  yang sering terjadi di jalan 

raya antara pelabuhan dan rumah dinas Bupati Karimun. 

Untuk itu perlu dilakukan penelitian terhadap kondisi ruang parkir 

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, guna mengetahui kapasitas ruang parkir yang 

ada, kemudian dievaluasi secara lebih lanjut sehingga menghasilkan parkir yang 

efektif dan efesien yang mampu menampung jumlah kendaraan yang ada, serta 

mengantisipasi pertumbuhan kendaraan yang semakin meningkat pesat agar tidak 

terjadi permasalahan kekurangan kapasitas parkir akibat penumpukan kendaraan 

pada masa mendatang. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi karakteristik perparkiran yang terjadi pada area 

parkir off street di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun? 

2. Permasalahan apa yang terjadi di perparkiran off street di Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun saat ini? 

3. Apakah optimalisasi lahan parkir off street bisa menjadi pilihan yang 

baik dalam menyelesaikan masalah perparkiran Pelabuhan Tanjung 

Balai Karimun di saat ini. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Penulis akan membatasi pembahasan yang akan dilakukan, sebagai 

berikut: 

1. Evaluasi kapasitas parkir off street yang diparkir di areal parkir 

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.  

2. Pola kedatangan, serta lama waktu parkir di areal parkir Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun.  

3. Optimalisasi penataan parkir dan pola pengkajiannya mengacu pada 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat 1996. 

4. Penelitian pukul 07.00 sampai dengan 17.00 WIB dengan hari Minggu 

yang mewakili hari libur, dan Senin, Rabu, Kamis mewakili hari kerja.  
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1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kapasitas parkir, dengan mengetahui kapasitas statis,  

kapasitas dinamis, akumulasi parkir dan volume parkir, durasi parkir, 

dan angka pergantian parkir. Pada ruang parkir off street di Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun. 

2. Mengidentifikasi permasalahan perpakiran off street di Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun.  

3. Memberikan alternatif penyelesaian masalah perparkiran off street di 

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun saat ini. 

Penelitian ini bermanfaat untuk :  

1. Bagi Pihak Pengelola parkir Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

sumbangan pemikiran guna perencanaan fasilitas dan manajemen 

parkir yang seharusnya disediakan 

2. Bagi Akademik dan Masyarakat 

Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang 

parkir kendaraan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan dibahas dalam sebuat laporan dan diuraikan kedalam 

bab-bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini akan dibahas latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan 

dengan penelitian ini, sebagai dasar atau referensi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang rancangan penelitian, metode 

yang dipakai dalam analisa, standar perencanaan,  dan analisa data 

yang diperoleh. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan fisik, kondisi lahan dan 

bangunan dan kondisi perparkiran Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. 

Juga akan dilakukan analisis data yang telah diperoleh untuk 

penyelesaian permasalahan perparkiran di Pelabuhan Tanjung Balai 

Karimun. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dibahas kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan memberikan saran yang dapat diterapkan untuk 

perencanaan kedepannya. 
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