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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Menurut PP No.43 tahun 1993 parkir merupakan suatu keadaan dimana 

kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu (tidak bersifat 

sementara). Parkir menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat terutama 

pada tempat-tempat umum seperti tempat perbelanjaan, rumah sakit, 

pertokoan, tempat wisata, dan perkantoran. Keadaan dimana sarana parkir 

dengan luasan yang terbatas dibutuhkan namun jumlah kendaraan meningkat 

menjadi salah satu permasalahan dalam mengelola suatu sarana parkir yang 

aman dan teratur.  

 

Suthanaya (2010) menyatakan bahwa Masalah parkir adalah masalah 

kebutuhan ruang dimana penyediaan ruang dalam perkotaan dibatasi oleh luas 

wilayah dan tata guna lahan kota bersangkutan. Pengadaan pelataran parkir 

sedikit banyak akan menyita sebagian luas wilayah kota karena membutuhkan 

ruang secara tersendiri. Sehingga lahan parkir yang memadai sangat diperlukan 

dalam manajemen parkir. 

 

Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan 

kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang 

bebas dan lebar buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP 
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adalah SRP untuk mobil penumpang. SRP digunakan untuk mengukur 

kapasitas ruang parkir. 

 

Bandar Lampung sebagai pusat kota Provinsi Lampung merupakan kota yang 

memiliki tingkat kependudukan yang padat. Dengan tingkat jumlah penduduk 

yang tinggi akan mempengaruhi tingkat jumlah kendaraan bermotor sehingga 

diperlukan lahan parkir pada sarana umum dikarenakan areal parkir tidak lepas 

dari transportasi. Salah satu sarana umum yang ada di Kota Bandar Lampung 

adalah pusat pertokoan. Pusat pertokoan atau perbelanjaan sebagai tempat 

berkumpulnya massa dalam transaksi jual beli dan fasilitas hiburan lainnya 

akan menarik banyak para pengunjung sehingga secara otomatis pengunjung 

akan membawa kendaraan pribadi mereka dan membutuhkan sarana parkir 

untuk memarkirkan kendaraan mereka.  

 

Pusat pertokoan di Bandar Lampung yang menjadi salah satu tujuan utama 

khususnya dalam dunia pendidikan adalah Toko Buku Gramedia dan Toko 

Buku Fajar Agung. Toko Buku Gramedia dan Toko Buku Fajar Agung 

memiliki areal parkir yang terbagi menjadi 2, yaitu : parkir kendaraan beroda 

dua dan parkir kendaraan beroda empat. Areal parkir yang ada di Toko Buku 

Gramedia merupakan areal parkir off street karena berada di lantai dasar 

gedung toko dan tidak menggunakan badan jalan raya.  

 

Dengan lahan parkir yang ada diharapkan mampu menampung jumlah 

kendaraan yang masuk tanpa ada masalah yang dapat mengganggu kelancaran 

arus kendaraan yang disebabkan areal parkir yang tidak memadai, oleh karena 

itu diperlukan penelitian mengenai satuan ruang parkir di Toko Buku Gramedia 
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dan Toko Buku Fajar Agung Bandar Lampung agar dapat mengelola areal 

parkir yang memadai dan tertata dengan baik sehingga dengan diketahuinya 

karakteristik lahan parkir di Toko Buku Gramedia dan Toko Buku Fajar Agung 

maka dapat diketahui kebutuhan areal parkir di pusat pertokoan tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana karakteristik parkir guna lahan yang ada di Toko Buku? 

2. Bagaimana kebutuhan ruang parkir di Toko Buku? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Menentukan Kebutuhan Satuan Ruang (SRP) Parkir tata guna lahan Toko 

Buku. 

2. Membandingkan Kebutuhan SRP di tempat penelitian dengan Kebutuhan 

SRP standar ketentuan yang berlaku. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Memberikan informasi kepada pengelola toko mengenai karakteristik dan 

kebutuhan ruang parkir sehingga menjadi manfaat agar dapat mengelola 

parkir dengan lebih baik, 

2. Memberikan masukan sebagai pertimbangan dan kebijakan dalam 

merencanakan pengembangan areal parkir dengan pengaturan sesuai 

kebutuhan khususnya di Toko Buku Gramedia dan Toko Buku Fajar 

Agung. 

3. Sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya. 


