
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Pulau Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang terkenal di dunia. Jumlah 

kunjungan wisatawan manca negara yang datang ke Bali sebanyak 3.631.195 jiwa (BPS Provinsi 

Bali, 2015). Salah satu kawasan pariwisata yang terkenal yang ada di Kabupaten Badung adalah 

Kawasan Pariwisata ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) yang terletak di daerah 

Nusa Dua. Berbagai jenis kegiatan terdapat disekitar daerah ITDC Nusa Dua, mulai dari kegiatan 

perdagangan, industri dan pariwisata  hingga pelaksanaan kegiatan yang bersifat pribadi (kegiatan 

keagamaan). ITDC merupakan salah satu tujuan utama wisata dunia yang memiliki 18 hotel dan 

sekitar 5000 kamar, lapangan golf, pusat perbelanjaan ( makanan dan hiburan daerah),  pusat 

konferensi dan konvensi negara serta dilengkapi dengan fasilitas medis perintis. Peningkatan 

penduduk, wisatawan dan aktivitas telah mengakibatkan peningkatan akan kebutuhan angkutan 

baik itu angkutan umum ataupun kendaraan pribadi akibat tingginya pergerakan dari satu tempat 

menuju tempat yang lain.  

Adanya peningkatan kebutuhan angkutan umum maupun angkutan pribadi (sepeda motor, 

mobil pribadi, mobil pariwisata ataupun bus pariwisata) berpengaruh terhadap kebutuhan parkir 

di kawasan pariwisata ITDC Nusa Dua. Mengingat terbatasnya lahan parkir maka terjadi 

peningkatan jumlah kendaraan yang parkir di badan jalan sehingga diperlukan penyediaan fasilitas 

parkir di luar badan jalan yang memadai. Semakin meningkatnya jumlah pengunjung baik 

masyarakat lokal, wisatawan domestik maupun mancanegara, memerlukan fasilitas pelayanan 

untuk mendukung kian meningkatnya tarikan perjalanan ke kawasan pariwisata ITDC Nusa Dua. 

Perkembangan sarana transportasi (kendaraan) yang cukup tinggi tanpa diimbangi dengan 

penyediaan prasarana jalan dan parkir yang memadai akan menimbulkan kemacetan dan 

ketidaknyamanan perjalanan.  

Masalah parkir adalah masalah kebutuhan ruang dimana penyediaan ruang dibatasi oleh 

luas wilayah dan tata guna lahan di daerah tersebut. Semakin besar arus lalu-lintas yang 

beraktivitas baik yang meninggalkan atau menuju pusat kegiatan, maka semakin besar pula 

kebutuhan ruang parkir. Bila ruang parkir tidak cukup, maka kendaraan tersebut akan 



menggunakan parkir di tepi jalan di seputar kawasan tersebut, sehingga menyebabkan 

kesemrawutan. 

Untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan parkir di kawasan ITDC Nusa Dua, sebagai 

langkah awal diperlukan adanya kajian mengenai parkir. Untuk kondisi saat ini belum diketahui 

karakteristik parkir di daerah tersebut. Selain itu, belum diketahui besarnya kebutuhan lahan parkir 

di kawasan Pariwisata ITDC Nusa Dua. Dengan diketahuinya karakteristik parkir pada pusat 

wisata yang terletak di daerah Nusa Dua tersebut, maka dapat diketahui kebutuhan ruang parkir di 

kawasan tersebut. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya penyediaan 

fasilitas parkir yang memadai.  

 

 Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah karakteristik parkir di Kawasan ITDC Nusa Dua ? 

2. Berapakah kebutuhan ruang parkir untuk menampung kendaraan di Kawasan ITDC Nusa 

Dua ? 

 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis karakteristik parkir di Kawasan ITDC Nusa Dua . 

2. Untuk menganalisis besarnya kebutuhan ruang parkir untuk menampung kendaraan di 

Kawasan ITDC Nusa Dua. 

 Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan penataan 

parkir di daerah Nusa Dua. 

2. Bagi mahasiswa, untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh terutama mengenai analisis 

parkir. 

 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Studi karakteristik parkir yang di maksud disini meliputi studi akumulasi parkir, tingkat 

pergantian parkir (Parking Turn Over), lama parkir, penyediaan parkir dan indeks parkir. 



2. Kawasan parkir di kawasan ITDC Nusa Dua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kawasan parkir yang ada di areal Sentral Parkir dan Water Blow di ITDC Nusa Dua. 

3. Survei dilakukan 1 (satu) hari pada hari minggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


