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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan sosial ekonomi di kota - kota besar dan menengah mengalami 

peningkatan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir, kota Ternate 

termasuk kota yang mengalami peningkatan paling tinggi di provinsi Maluku Utara. 

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi tersebut, permintaan akan fasilitas 

yang menunjang kegiatan tersebut juga semakin besar. Kebutuhan akan tempat 

pelayanan umum, perkantoran, dan fasilitas perdagangan meningkat. Dampak dari 

adanya pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut di atas adalah perlunya sarana parkir 

dan jalan yang memadai. Hal ini perlu diperhatikan mengingat keberadaan suatu 

pusat kegiatan harus sebisa mungkin agar tidak menimbulkan gangguan pada arus 

lalu lintas di sekelilingnya. 

Ada beberapa jalur di kota ternate yang mengalami kepadatan aktifitas 

transportasi di kota Ternate salah satu ruas jalan yang cukup tinggi terjadi di 

seputaran  Jln. Jati Lurus Khususnya di depan Kantor Balai wilayah Sungai (BWS) 

kota Ternate. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa indikator diantaranya adalah 

ketersediaan lahan parkir yang masi minim disetiap bangunan di seputaran wilayah 

tersbut. 

Dengan demikian untuk diteliti lebih lanjut mengenai persepsi penumpang. 

Pada penelitian ini mengangkat sebuah judul “ Evaluasi kebutuhan lahan parkir pada 

kantor Balai Wilayah sungai (BWS) di Kota Ternate” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka, maka penelitian ini diarahkan pada 

masalah yakni Apakah dengan kapasitas parkir yang ada dikawasan Balai Wilayah Sungai 

(BWS) Kota Ternate bisa memenuhi kebutuhan pengguna yang ada ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui kapasitas lahan parkir yang dibutuhkan dikantor Balai Wilayah 

Sungai (BWS) di Kota Ternate.  

2. Untuk mengetahui pelayanan parkir pada Balai Wilayah Sungai (BWS) di Kota 

Ternate.  

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memberikan batasan masalah agar 

pembahasan tidak menyimpang dari ruang lingkup yang telah ditentukan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Dalam penelitian ini jenis kendaraan yang penulis amati di kawasan Balai 

Wilayah Sungai (BWS) Kota Ternate.  

2. Kawasan penelitian Balai Wilayah Sungai (BWS) di Kota Ternate.. 

3. Evaluasi tentang luas lahan yang dibutuhkan untuk kawasan Balai Wilayah 

Sungai (BWS) Kota Ternate. 

4. Penataan parkir yang mengacu pada pedoman Teknis Penyelenggaraan 

Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1996 dan keadaan 

faktual di lapangan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I      PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, dan sistimatika penulisan. 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian. 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang gambar umum pernelitian, metode yang 

digunakan dalam penelitian serta tahapan penelitian. 

BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian. 

BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari penulisan BAB 

I, BAB II, BAB III, dan BAB IV. 


