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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan pelayaran yang menghubungkan antar pulau, penjagaan wilyah laut, 

penelitian kelautan dan sebagainya sangat dibutuhkan. Pelayaran niaga adalah salah satu 

kegiatan pelayaran yang terpenting dan sangat dibutuhkan, yang dapat dibedakan menjadi 

pelayaran lokal, pelayaran pantai dan pelayaran samudera. Pada pelayaran lokal yaitu 

pelayaran yang hanya bergerak dalam batas daerah tertentu di dalam suatu provinsi di 

Indonesia. Pelayaran pantai disebut sebagai pelayaran antar pulau atau pelayaran 

Nusantara, mempunyai wilayah operasi di seluruh perairan Indonesia. Pelayaran 

samudera adalah pelayaran yang beroperasi dalam perairan internasioanal, dengan 

membawa barang-barang ekspor dan impor dari suatu Negara ke Negara lain. (S. Husein 

Alhamid. 2017) 

Kapal adalah sarana pelayaran yang mempunyai peran sangat penting dalam 

sistem angkutan laut. Kapal laut yang mengangkut semua barang impor, ekspor dan 

muatan dalam jumlah sangat besar. Karena  kapal mempunyai kapasitas yang jauh lebih 

besar daripada sarana angkutan lainnya. Untuk mendukung sarana angkutan laut 

diperlukan prasarana yang berupa pelabuhan. 

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk 

menerima kapal dan memindahkan barang  kargo maupun penumpang kedalamnya.  

Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan 

membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Di pelabuhan ini kapal melakukan 

berbagai kegiatan seperti menaik-turunkan penumpang, bongkar muat barang, melakukan 
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reparasi, mengadakan perbekalan, dan sebagainya. Untuk bisa melaksanakan berbagai 

kegiatan tersebut, pelabuhan harus dilengkapi dengan fasilitas seperti pemecah 

gelombang (Breakwater), dermaga, peralatan tambahan, pelatan bongkar muat barang, 

gudang-gudang, halaman untuk menimbun barang, perkantoran baik pengelola pelabuhan 

maupun untuk maskapai pelayaran, ruang tunggu serta lahan parkir, dan lain sebagainya. 

(S. Husein Alhamid. 2017) 

Perhubungan laut yang terletak di Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan 

Ternate Selatan, Kota Ternate. Pelabuhan ini menjadi akses penghubung yang melayani 

arus penumpang dan barang menuju daerah sekitar seperti Tidore, Makian, Moti, dan 

Bacan. 

Pelabuhan Bastiong merupakan salah satu prasarana yang sangat penting dalam 

meningkatkan perekonomian daerah. Dalam mengoptimalkan pelayanan kepada 

masyarakat dibidang kepelabuhanan pada khususnya dan bidang ekonomi serta 

perdagangan pada umumnya. Perkembangannya sangat pesat apabila dilihat dari 

pengembangan yang telah dilakukan, tapi tak bisa dipungkiri bahwa kapasitas lahan parkir 

juga menjadi perhatian khusus, sebab pelayanan serta fasilitas pada lahan parkir saat ini 

sangat memprihatinkan. Sehingga terjadi penumpukan kendaraan yang tidak teratur 

karena luas lahan parkir yang tersedia tidak mampuh menampung volume kendaraan yang 

akan parkir, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Maka system pelayanan yang 

diberlakukan yaitu pergantian keluar masuk kendaraan pada pintu masuk pelabuhan. 

System ini mengakibatkan tundaan dan panjang antrian sehingga menggangu kinerja lalu 

lintas. 
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Perkembangan yang semakin hari semakin meningkat, pengunjung yang 

menggunakan kendaraan juga semakin banyak, untuk menghindari kemacetan dan antrian 

yang panjang. Lahan parkir yang harus menjadi perhatian khusus sehingga dapat 

mengurangi kemacetan. 

Fasilitas yang tersedia di lahan parkir pelabuhan Bastiong yang tidak memadai 

maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap lalu lintas di sekitar lokasi 

maupun dalam wilayah pelabuhan itu sendiri. 

Lahan parkir pelabuhan Bastiong memiliki ruang parkir yang cukup terbatas, maka 

kendaraan yang masuk dalam wilayah pelabuhan harus diatur sesuai dengan kapasitas 

lahan parkir yang tersedia.  

Lahan parkir adalah satu komponen penting untuk pengendara lalu lintas sehingga 

saya berinisiatif untuk mengangkat suatu judul yang akan dijadikan penilitian tugas akhir. 

“ANALISIS KARAKTERISTIK LAHAN PARKIR PELABUHAN BASTIONG”. Harapannya 

agar dengan penelitian ini dapat menemukan solusi dari masalah yang saya angkat. 

1.2. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas maka saya dapat merumuskan persemasalahannya 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik lahan parkir pelabuhan Bastiong? 

2. Berapa kapasitas lahan parkir pelabuhan Bastiong? 

1.3. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Menghitung kapasitas lahan parkir pelabuhan Bastiong. 
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2. Mengambil data tentang banyaknya kendaraan yang berkunjung pada pelabuhan 

Bastiong. 

3. Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi jumlah kendaraan yang masuk dan 

keluar. 

4. Penelitian hanya terpusat pada lahan parkir pelabuhan Bastiong. 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui karakteristik lahan parkir 

Pelabuhan Bastiong. 

2.  Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kapasitas lahan parkir 

Pelabuhan Bastiong. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat menganalisis karakteristik lahan parkir 

dan mengetahui kapasitas lahan parkir. 

1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penulitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka, membahas terkait dengan landasan teoritis yang 

mendukung permasalahan penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian, membahas waktu, tempat dan tahapan penelitian.   

BAB IV  Hasil dan Pembahasan, membahas perhitungan dari hasil penelitian. 

BAB V Kesimpulan dan Saran, membahas kesimpulan dari hasil penel 


