
 

 

 

 

     III.    METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Umum 

Metodologi penelitian adalah bagaimana cara peneliti bekerja guna 

memperoleh data yang dibutuhkan yang akan digunakan selanjutnya untuk 

dianalisa sehingga memperoleh kesimpulan yang ingin dicapai dalam 

penelitian. Untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini adalah 

dengan melakukan survei parkir yaitu dengan melakukan pengamatan 

langsung di lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan data fasilitas parkir 

yang telah ada dan menghitung kendaraan parkir untuk mendapatkan nilai 

akumulasi parkir, indeks parkir, durasi parkir dan kapasitas parkir. Wilayah 

studi ini dilakukan di jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung. Seperti 

terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan 

persiapan penelitian meliputi : 

1. Studi kepustakaan yang berkaitan dengan parkir. 

2. Menetapkan lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang diteliti 

adalah Pusat Perbelanjaan GIANT Antasari. 

Penelitian ini dilakukan pada hari senin, sabtu dan Minggu, yang dimulai 

dari pukul   10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. 
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Gambar 11. Denah lokasi Pusat Perbelanjaan GIANT Antasari 
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3. Mempersiapkan peralatan yang digunakan Peralatan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah penunjuk waktu, kertas formulir survei, dan alat tulis. 

Alat penunjuk waktu yang digunakan adalah jam tangan yang dipakai 

untuk menghitung waktu. Alat tulis yang digunakan adalah pena dan 

kertas yang dipakai untuk mencatat. 

 

C. Pengambilan Data 

 

Tahap pengumpulan data memegang peranan penting dalam keberhasilan 

penelitian karena tahap analisa dan pengolahan data tergantung pada tahap 

pengumpulan data. Maka untuk memulainya, diperlukan teknik serta 

pengumpulan data yang baik sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh 

akurat sesuai dengan keadaan di lokasi penelitian. 

1. Data Sekunder 

Data sekunder ini diperoleh dari Pusat Perbelanjaan GIANT Antasari. 

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Luas areal parkir di Pusat Perbelanjaan GIANT Antasari. 

b. Ukuran ruang parkir untuk kendaraan penumpang dan sepeda motor 

di Pusat Perbelanjaan GIANT Antasari. 

c. Posisi petak parkir di Pusat Perbelanjaan GIANT Antasari. 

2. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoloeh dari hasil pengamatan oleh 

surveyor di lapangan. Data primer yang dikumpulkan berupa waktu 

kendaraan masuk dan keluar areal parkir bagi pengunjung Pusat 

Perbelanjaan GIANT Antasari. 
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Proses pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

 

1. Survei data jumlah kendaraan keluar-masuk parkir dan waktunya survei 

ini dilakukan dengan cara mencatat jumlah kendaraan yang keluar dan 

masuk tempat parkir serta waktunya. Survei ini dilakukan pada semua 

lokasi pengamatan dan hanya dilakukan di areal parkir Pusat 

Perbelanjaan GIANT Antasari, hal ini dikarenakan agar mendapatkan 

hasil maksimal untuk perhitungan karakteristik parkir lokasi penelitian 

tersebut. 

2. Pengamatan dilakukan selama 7 jam, pada pukul 10.00 - 17.00 WIB. 

3. Dari data tersebut akan diperoleh data durasi parkir dan volume 

kendaraan parkir. Dari pencatatan waktu masuk dan keluar setiap jenis 

kendaraan ,maka dapat diketahui lama parkir setiap jenis kendaraan di 

dalam tempat parkir. 

 

D. Pengolahan Data 

 

1. Data kendaraan yang diperoleh dihitung selisih waktu masuk dan waktu 

keluar dari masing – masing kendaraan sehingga diperoleh lama 

kendaraan melakukan parkir. Apabila hasil selisih yang diperoleh lebih 

kecil dari lima menit maka kendaraan dianggap tidak parkir. 

2. Setelah diperoleh selisih waktu masuk dan keluar kendaraan, dihitung 

jumlah kendaraan yang parkir setiap jam sehingga akan diperoleh 

akumulasi kendaraan parkir. 

Akumulasi = Qin – Qout + Qs 
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Keterangan: 

• Qin  : Jumlah kendaraan yang masuk lokasi parkir 

• Qout : Jumlah kendaraan yang keluar lokasi parkir 

• Qs  : Jumlah kendaraan yang telah berada di lokasi parkir  

sebelum pengamatan dilakukan 

3. Akumulasi kendaraan parkir setiap jam tadi dibagi dengan jumlah ruang  

parkir yang tersedia akan menghasilkan indeks parkir. 

IP = (Akumulasi x 100%) / Petak Parkir Tersedia 

4. Dari data waktu kendaraan yang diperoleh dihitung selisih waktu 

kendaraan masuk dan waktu kendaraan keluar masing- masing 

kendaraan sehingga akan diperoleh lama kendaraan melakukan 

parkir/durasi parkir. 

Durasi = Tout – Tin 

Keterangan : 

• Tin  : Waktu saat kendaraan masuk lokasi parkir. 

• Tout : Waktu saat kendaraan keluar lokasi parkir. 

5. Kapasitas Parkir 

Kapasitas parkir jumlah kendaraan yang termasuk dalam beban parkir. 

Beban parkir adalah jumlah kendaraan perperiode tertentu,biasanya per 

hari (Hobbs,1995). Kapasitas parkir dapat ditentukan dengan rumus 

matematis sebagai berikut : 

K =  Waktu Pelayanan X Kapasitas Ruang 

      Lama Parkir 

6. Untuk mendapatkan nilai Parking Turn Over (PTO) dengan membagi    

jumlah ruang parkir (petak parkir). 

Parking Turn Over (PTO) = Qp / Petak Parkir Tersedia 

• Qp  : Jumlah kendaraan yang parkir per periode waktu tertentu. 
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E. Analisa Data 

 

Data yang diperoleh dihitung dengan persamaan yang telah dijelaskan untuk 

mengetahui kondisi parkir di Pusat Perbelanjaan GIANT ANTASARI 

dengan parameter yang telah ditentukan. 

1. Perhitungan jumlah kendaraan parkir yang terbagi dalam periode 10 

menit didapat akumulasi kendaraan parkir, dan dari perhitungan yang 

diperoleh dibuat tabel dan grafik akumulasi parkir per sepuluh menit. 

2. Setelah dilakukan pengolahan data waktu kendaraan akan diperoleh 

durasi parkir, dan dengan mengelompokkan kendaraan dalam suatu 

interval waktu dalam bentuk suatu tabel dan grafik akan didapat durasi 

rata – rata parkir kendaraan. 

3. Dengan data akumulasi parkir yang diketahui dilakukan perhitungan 

indeks parkir dengan membagi akumulasi parkir tertinggi dengan jumlah 

ruang yang tersedia, maka perhitungan indeks parkir dapat ditabelkan. 

4. Dalam penjelasan sebelumnya tingkat turn over adalah menunjukkan 

tingkat ruang parkir yang diperoleh dengan membagi volume parkir 

dengan jumlah ruang parkir untuk suatu periode tertentu. Dengan 

membuat tabel parking turn over kendaraan, maka dapat diketahui 

tingkat pemakaian ruang parkir tertinggi dengan satuan kendaraan/ruang 

hari. 
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  MULAI 

 

PERSIAPAN PENELITIAN 

1. Studi kepustakaan 

2. Menetapkan lokasi penelitian 

3. Mempersiapkan peralatan yang digunakan 

4. Melakukan survei pendahuluan 

 

          PENGAMBILAN DATA 
 

 

DATA PRIMER                                        DATA SEKUNDER 

1. Lay Out                                                          1.  Luas areal parkir 

2. Waktu kendaraan masuk                                2.  Ukuran ruang parkir 
3. Waktu kendaraan keluar                                 3.  Posisi petak parkir 

4. Jumlah kendaraan 

 

 

 

 

    PENGOLAHAN DATA 

1.  Akumulasi parkir 

2.  Durasi parkir 

3.  Indeks parkir 

4.  Kapasitas parkir 

5.  Parking Turn Over 

 

     ANALISA DATA 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Gambar 13. Flow Chart Penelitian 

 

 


