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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan beberapa 

hal berikut: 

1. Besar kebutuhan lahan parkir mobil di Husein Sastranegara 

International Airport adalah 238 mobil. 

2. Kapasitas mobil saat ini adalah sebesar 200 mobil sehingga besar 

kekurangan lahan parkir mobil di Husein Sastranegara International 

Airport adalah sebesar 38 mobil. 

3. Pengaturan lahan parkir mobil di Husein Sastranegara International 

Airport masih kurang baik dan sebaiknya pihak airport menambah 

area atau ruang parkir mobil minimal dari 200 ruang parkir mobil 

menjadi 238 ruang parkir mobil, merubah alur lalu lintas di dalam 

area parkir serta merubah tata letak pintu masuk dan pintu keluar. 

4. Manfaat yang diperoleh jika Husein Sastranegara International 

Airport menerapkan usulan yang diberikan : 

• Memenuhi kebutuhan ruang parkir pengunjung airport. 

• Alur lalu lintas di dalam area parkir menjadi lebih teratur. 

• Meningkatkan kenyamanan pengunjung airport. 

 

6.2 Saran 

Untuk menunjang penerapan hasil penelitian, maka berikut saran 

yang sebaiknya dijalankan oleh pihak Husein Sastranegara International 

Airport: 

1. Pihak airport sebaiknya mempertimbangkan usulan yang diberikan. 

2. Tidak menerapkan biaya bagi pengunjung yang hanya akan 

melakukan drop off. 
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3. Pintu masuk untuk pengunjung yang akan parkir dengan pengunjung 

yang hanya akan melakukan drop off dibedakan. 

4. Letak pintu keluar dari lahan parkir diubah. 

5. Diberlakukan “No Tipping” kepada petugas di lahan parkir agar 

petugas tidak semena-mena mengizinkan pengunjung parkir di 

tempat-tempat yang bukan merupakan ruang parkir di mana dapat 

mempersempit jalan untuk mobil lain yang akan lewat. Apabila 

petugas parkir menerima tip, akan diberikan surat peringatan dan 

pemotongan gaji sementara apabila ada pengunjung yang parkir di 

tempat-tempat yang bukan merupakan ruang parkir, ban mobil 

pengunjung tersebut akan dikempeskan. 

6. Pihak airport sebaiknya mempertimbangkan untuk melakukan 

ekspansi (perluasan) atau memindahkan lahan parkir mobil ke tempat 

lain yang memiliki luas lahan yang lebih besar agar dapat memiliki 

jumlah ruang parkir mobil yang lebih banyak.  


