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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis selama melakukan penelitian pada 

Toko Buku Gramedia dan Toko Buku Fajar Agung,  maka penulis dapat 

menyimpulkan beberapa kesimpulan dan mencoba memberikan saran untuk 

masukan bagi pihak-pihak yang terkait. 

 

A. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pengamatan selama 

penulis melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menurut ukuran standar Dirjen Perhubungan, untuk Toko Buku 

Gramedia dengan luas areal total sebesar 1145 m² dibutuhkan 51 SRP. 

Sedangkan menurut ukuran real lapangan, Toko Buku Gramedia hanya 

memiliki 14 SRP. Dan dari hasil perhitungan kebutuhan yaitu 

dibutuhkan 17 SRP. Hal ini disebabkan oleh jumlah pengunjung di Toko 

Buku tidak sebanyak jumlah pengunjung pasar swalayan lain pada 

umumnya. 

 

2. Menurut ukuran standar Dirjen Perhubungan, untuk Toko Buku Fajar 

Agung dengan luas areal total sebesar 972 m² dibutuhkan 43 SRP. Dan 

menurut ukuran real lapangan, Toko Buku Fajar Agung memiliki 23 

SRP.  Dengan kondisi nilai PTO adalah 6 kendaraan per jam, maka tidak 
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dibutuhkan penambahan jumlah petak parkir atau SRP di Toko Buku 

Fajar Agung. Hal ini dikarenakan oleh jumlah petak parkir yang ada 

masih lebih banyak dari pada nilai PTO per jamnya, yaitu terdapat 23 

petak parkir.  

 

3. Baik Toko Buku Gramedia maupun Toko Buku Fajar Agung nilai 

jumlah kebutuhan SRP atau petak parkirnya belum memenuhi jumlah 

standar ketentuan Dirjen perhubungan. Untuk itu Toko Buku Gramedia 

membutuhkan tambahan luasan area parkir, namun pada area parkir 

Toko Buku Fajar Agung tidak membutuhkan penambahan luas area 

parkir karena masih mampu menampung parkir kendaraan 

pengunjungnya untuk saat ini.  

 

B. Saran 

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan 

beberapa saran, antara lain : 

1. Toko Buku Gramedia membutuhkan penambahan luas area parkir untuk 

kendaraan pengunjung dengan opsi pembuatan ruang parkir di atas 

gedung atau dengan merelokasikan sebuah bangunan rumah di belakang 

gedung Toko Buku Gramedia menjadi areal tambahan untuk Toko Buku 

Gramedia demi keamanan dan kenyamanan pengunjung. 

2. Toko Buku Gramedia mengambil beberapa kebijakan antara lain 

menerapkan sistem tarif progresif untuk menekan nilai durasi parkir 

kendaraan. 


