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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan 

permasalahan yang ditemui, tujuan dari penelitian yang dilakukan, pembatasan 

masalah, serta sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam proses pendidikan, terutama pendidikan formal, diperlukan berbagai 

hal yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan pengajaran dan aktivitas 

lainnya yang berkaitan. Hal-hal tersebut dapat berupa gedung, ruang kelas, papan 

tulis, ataupun tenaga pendidik. Hal-hal tersebut disebut sebagai sarana dan 

prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu 

yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan 

prasarana memiliki arti segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses. Dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan 

proses pendidikan yang baik, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. 

Universitas Pelita Harapan (UPH) adalah perguruan tinggi swasta yang 

didirikan oleh Dr. (H.C.) Johannes Oentoro, Ph. D. dan Dr. (H.C.) James T. Riady 

pada 17 September 1994 di Lippo Village, Tangerang. UPH Tangerang sendiri 

memiliki beberapa gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar serta 

beragam fasilitas, seperti Johannes Oentoro Library, auditorium, kantin, kolam 

renang, asrama, lapangan olahraga, lapangan parkir, dan klinik. Beberapa waktu 
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yang lalu, salah satu fasilitas yang disediakan oleh UPH Tangerang menjadi topik 

perbincangan. Seperti dilansir dalam sebuah artikel Dewi Lusmawati yang dirilis 

pada tanggal 22 Juni 2019 di GridHot.id, persoalan parkir UPH menjadi viral 

karena aspirasi mahasiswa mengenai tarif parkir yang mahal. Selain itu, tarif parkir 

juga dirasa jauh lebih mahal dibandingkan dengan universitas lain yang berada di 

daerah Tangerang. Menyangkut persoalan ini, pihak pengelola lapangan parkir 

telah melakukan diskusi melalui Majelis Perwakilan Mahasiswa yang berperan 

sebagai perwakilan dari seluruh organisasi dan mahasiswa UPH. 

Keberadaan berbagai keluhan tarif parkir yang mahal menunjukkan adanya 

ketidakpuasan mengenai salah satu sarana dan prasarana yang ada dari pengguna 

yang sebagian besar merupakan mahasiswa. Keluhan harga yang mahal berkaitan 

dengan besar biaya yang rela dibayar oleh para mahasiswa untuk tarif parkir, atau 

dapat disebut sebagai willingness to pay para mahasiswa untuk biaya parkir. 

Menurut Mankiw (2014), willingness to pay adalah nilai maksimum yang akan 

dikeluarkan oleh seorang pembeli untuk suatu barang. Willingness to pay dapat 

digunakan sebagai suatu tolak ukur mengenai seberapa besar sesuatu dihargai oleh 

pembeli. Apabila suatu objek memiliki harga melebihi nilai maksimum yang rela 

dikeluarkan oleh pembeli, maka pembeli akan menolak untuk membeli objek 

tersebut. Dalam kasus ini, tarif parkir yang melebihi nilai willingness to pay 

mahasiswa tentu akan membuat mahasiswa menolak untuk menggunakan lapangan 

parkir yang telah disediakan, padahal fasilitas tersebut ditawarkan untuk 

mendukung kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di UPH. Diperlukan suatu 
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tarif yang tidak melebihi nilai willingness to pay mahasiswa yang merupakan 

pengguna utama fasilitas tersebut.  

Besar nilai WTP bergantung pada nilai dari suatu objek atau jasa. Semakin 

besar nilai yang diberikan terhadap suatu objek atau jasa, semakin besar pula nilai 

WTP. Dalam penentuan besar tarif parkir yang rela dibayar mahasiswa, perlu 

diketahui faktor apa saja kah yang mendorong mahasiswa untuk menggunakan 

fasilitas parkir UPH dan faktor apa yang dapat memengaruhi besar nilai WTP para 

mahasiswa terhadap fasilitas parkir tersebut. Dengan diketahuinya faktor-faktor 

tersebut, kualitas dari faktor tersebut dapat lebih diperhatikan dan diperbaiki untuk 

disesuaikan dengan besar tarif parkir yang ditetapkan. Oleh karena itu, dilakukan 

penelitian ini sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak 

pengelola dalam pengelolaan fasilitas parkir di UPH. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah adanya keluhan 

mahasiswa UPH Tangerang mengenai tarif parkir yang terlalu mahal. Tarif parkir 

yang terlalu mahal menjadi hambatan bagi para mahasiswa yang menggunakan 

kendaraan pribadi sebagai metode transportasi. Lapangan parkir UPH sebagai salah 

satu fasilitas yang menunjang keberlangsungan aktivitas pendidikan seharusnya 

hadir sebagai pendukung kegiatan mahasiswa di UPH, bukan sebaliknya. Keluhan 

tarif parkir yang terlalu mahal dapat menunjukkan nilai tarif yang melebihi nilai 

willingness to pay yang dimiliki oleh para mahasiswa UPH. Perubahan tarif parkir 

perlu disesuaikan dengan keadaan fasilitas parkir, seperti apakah kualitas pelayanan 

yang diberikan senilai dengan tarif parkir yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu 
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diketahui faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa untuk parkir di fasilitas 

parkir UPH serta faktor yang memengaruhi besar nilai WTP mahasiswa agar pihak 

pengelola dapat mengetahui aspek apa yang dapat diperhatikan dalam menentukan 

tarif parkir. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa untuk 

memilih parkir di UPH dan hubungannya dengan keputusan mahasiswa 

untuk kembali menggunakan fasilitas parkir UPH. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi besar tarif parkir yang rela 

dibayar oleh mahasiswa dan hubungannya dengan keputusan mahasiswa 

untuk kembali menggunakan fasilitas parkir UPH. 

3. Mengetahui seberapa besar nilai willingness to pay (WTP) mahasiswa UPH 

untuk membayar tarif parkir di lapangan parkir yang disediakan oleh UPH. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kuesioner disebarkan kepada mahasiswa dari berbagai fakultas di UPH 

yang menggunakan fasilitas parkir di kampus, tidak termasuk mahasiswa 

Fakultas Kedokteran dan Faculty of Nursing karena letak kampus yang 
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berbeda. Mahasiswa Teachers College juga tidak termasuk karena semua 

mahasiswa tinggal di dorm yang disediakan oleh UPH. 

2. Pengambilan data dilakukan dari 7 Oktober hingga 27 November 2019. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang dari penelitian ini, rumusan permasalahan 

yang ditemukan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, pembatasan masalah 

yang digunakan, serta sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian. 

Teori yang dibahas mencakup fasilitas parkir, klasifikasi desain penelitian, 

pengertian willingness to pay, metode estimasi willingness to pay, metode 

sampling, cross tabulation, uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, one-sample 

sign test, analisis diskriminan, clustering, serta penelitian terdahulu. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjabaran alur pelaksanaan penelitian. Penelitian dimulai 

dengan penelitian pendahuluan yang kemudian diikuti dengan identifikasi masalah, 

penentuan tujuan penelitian, landasan teori, perencanaan dan penentuan kebutuhan 
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data, pengumpulan data, pengolahan data yang telah diperoleh, analisis data, dan 

diakhiri dengan pembuatan kesimpulan dan saran. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil perolehan dan pengolahan data dari penyebaran 

kuesioner dengan menggunakan software statistik. Hasil pengolahan data kemudian 

digunakan untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 

keputusan mahasiswa untuk parkir di UPH dan besar tarif parkir yang rela dibayar 

oleh mahasiswa. Hasil pengolahan data juga digunakan untuk meneliti apakah 

terdapat hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa 

untuk parkir di UPH dan besar tarif parkir yang rela dibayar oleh mahasiswa dengan 

keputusan mahasiswa untuk kembali menggunakan fasilitas parkir di UPH. Selain 

itu, hasil pengolahan data juga digunakan untuk menghitung nilai WTP dari 

mahasiswa UPH. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian berupa faktor-faktor yang 

memengaruhi keputusan mahasiswa untuk parkir di UPH dan besar tarif parkir yang 

rela dibayar oleh mahasiswa, hubungan faktor-faktor tersebut dengan keputusan 

mahasiswa untuk menggunakan kembali fasilitas parkir UPH, dan nilai willingness 

to pay mahasiswa UPH beserta saran untuk penelitian berikutnya dengan topik yang 

berkaitan. 

 

 


