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V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

1. Untuk Fakultas Pertanian 

 Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan,  Fakultas Pertanian 

memiliki nilai akumulasi mobil tertinggi sebanyak 160 kendaraan 

yang terjadi pada hari Senin pada pukul 09:01 s/d 11:00 WIB dengan 

indeks parkir sebesar 183,91 %.  Sedangkan untuk sepeda motor 

memiliki nilai akumulasi tertinggi sebanyak 603 kendaraan dengan 

indeks parkir 99,34% yang terjadi pada hari Senin pukul 12:31 s/d 

13:00 WIB, sehingga parkir kendaraan motor masih dapat 

menampung jumlah kendaraan terparkir dengan SRP yang ada. 

2. Untuk Gedung Serba Guna (GSG) 

 Berdasarkan perhitungan, didapat nilai akumulasi mobil tertinggi 

sebanyak 399 kendaraan yang terjadi pada pukul 11:01 sampai 11:30 

dengan indeks parkir sebesar 105,83%.  Sedangkan untuk sepeda 

motor memiliki nilai akumulasi tertinggi sebanyak 53 kendaraan yang 
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terjadi pada pukul 11:31 sampai 12:00 dengan indeks parkir sebesar 

22,36 %.  

B. Saran  

 

 

1. Berdasarkan permasalahan, lahan parkir di Fakultas Pertanian tidak dapat 

lagi menampung jumlah kendaraan yang parkir,  maka dibuat rencana 

penambahan lokasi parkir yang baru, yang berlokasi disebelah aula 

Fakultas Pertanian dengan luas  778,9 m
2
.  Selain itu penambahan lokasi 

parkir juga dilakukan di sebelah gedung jurusan agribisnis yang luasnya 

menjadi 496,92 m
2
.  

2. Adanya penambahan lahan parkir yang baru masih kurang untuk 

menampung mobil yang parkir, maka perlu dilakukan penambahan lahan 

parkir seluas 565,5 m
2
 yang dapat menampung 87 mobil, sehingga tidak 

ada mobil yang parkir di pinggir jalan.  

3. Perlu diberikan batasan-batasan parkir yang jelas seperti memberi garis 

berupa batas petak parkir pada area parkir Fakultas Pertanian dan Gedung 

Serba Guna (GSG) sehingga kendaraan yang parkir sesuai dengan petak 

parkir yang tersedia dan memberikan peraturan parkir yang tegas kepada 

pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat.  

 

4. Mengoptimalkan petak parkir dengan menggunakan data parkir yang 

sudah didapat sehingga lahan parkir yang tersedia dapat menampung 

seluruh kendaraan yang akan diparkir. 


