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ABSTRAK

ANALISIS KARAKTERISTIK DAN KEBUTUHAN PARKIR DI
PASAR TUGU BANDAR LAMPUNG

Oleh

ROYADJI DARMA

Dampak dari pembangunan pusat kegiatan seperti supermarket,
pertokoan, pasar tradisional dan lain-lain memunculkan kebutuhan
terhadap sarana ruang parkir yang memadai untuk menghindari
kemacetan lalu lintas. Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu
kendaraan yang bersifat sementara. Salah satu bentuk kebutuhan
parkir yaitu di Pasar Tugu Bandar Lampung. Namun karena lahan
parkir yang ada tidak dapat menampung kendaraan sehingga sejumlah
kendaraan diparkir dibahu jalan dan menyebabkan kemacetan di
sekitar pasar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis karakteristik parkir yang terdapat di Pasar Tugu
Bandar Lampung serta menganalisis kapasitas dan kebutuhan ruang
parkir di Pasar Tugu Bandar Lampung.

Hasil dari penelitian ini yaitu akumulasi maksimum kendaraan roda
empat adalah 15 kendaraan sedangkan kendaraan roda dua adalah 116
kendaraan. Untuk rata-rata durasi kendaraan roda empat adalah 19,6
menit sedangkan kendaraan roda dua adalah 18,5 menit. Hasil untuk
tingkat pergantian parkir roda empat adalah 1,1 kend/SRP/jam
sedangkan kendaraan roda dua adalah 1,2 kend/SRP/jam. Kapasitas
maksimum parkir roda empat adalah 31 kend/jam sedangkan
kendaraan roda dua adalah 495 kend/jam. Kebutuhan ruang parkir
untuk Pasar Tugu Bandar Lampung yaitu sebanyak 12 SRP untuk
kendaraan roda empat dan 48 SRP untuk kendaraan roda dua.

Kata kunci : parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, tingkat pergantian
parkir, kapasitas parkir, kebutuhan parkir.



ABSTRACT

ANALYSIS OF CHARACTERISTICS AND PARKING NEEDS IN
PASAR TUGU BANDAR LAMPUNG

By

ROYADJI DARMA

The impact of the construction activity centers such as supermarkets,
shops, traditional markets and others raises the need for adequate
parking space facilities to avoid traffic congestion. Parking is an
immovable state of a vehicle that is temporary. One form of parking
needs is in Pasar Tugu Bandar Lampung. However, because the
existing parking area cannot accommodate the vehicle, a number of
vehicles are parked along the road and causes congestion around the
market.

The purpose of this study was to find out and analyze the parking
characteristics in Pasar Tugu Bandar Lampung and to analyze the
capacity and parking spaces needs in Pasar Tugu Bandar Lampung.

The results of this study are the maximum accumulation of car is 15
vehicles while motorcycle are 116 vehicles. For the average duration
of car is 19.6 minutes while motorcycle are 18.5 minutes. The results
for the turnover of car parking are 1.1 vehicles/SRP/hour while
motorcycle are 1.2 vehicles/SRP/hour. The maximum capacity of car
parking is 31 vehicles/hour while motorcycle are 495 vehicles/hour.
The parking space needs for Pasar Tugu Bandar Lampung is as much
as 12 SRP for cars and 48 SRP for motorcycles.

Keywords: parking, accumulated parking, parking duration, parking
turnover, parking capacity, parking needs.



 

 

 

 

 

 

ANALISIS KARAKTERISTIK DAN KEBUTUHAN PARKIR DI PASAR 

TUGU BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

ROYADJI DARMA 

 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA TEKNIK 

 

Pada 

 

Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Blambangan Umpu, pada tanggal

15 September 1996, sebagai anak kedua dari 3

bersaudara dari pasangan Bapak Sailan dan Ibu

Evayanie.

Penulis memulai pendidikan Taman Kanak-Kanak

Dharma Wanita Blambangan Umpu dan melanjutkan pendidikan sekolah

dasar di SD Negeri 2 Harapan Jaya yang diselesaikan pada tahun 2008.

Pada tahun 2011 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah

Pertama di MTs Negeri 2 Bandar Lampung, dan melanjutkan Sekolah

Menengah Atas di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan

pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis telah melakukan Kerja Praktek pada Proyek Pembangunan

Underpass Simpang Unila selama 3 bulan. Penulis juga telah mengikuti

Kuliah Kerja Nyata di Desa Sirnagalih, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten

Tanggamus selama 40 hari pada periode 1, Januari-Maret 2018.



Penulis mengambil tugas akhir dengan judul Analisis Karakteristik Dan

Kebutuhan Parkir Di Pasar Tugu Bandar Lampung.

Selama menjalani perkuliahan, penulis menjadi mahasiswa aktif dalam

Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (HIMATEKS) sebagai anggota Bidang

Penelitian dan Pengembangan pada periode tahun 2015-2016 sampai pada

periode tahun 2016-2017.



PERSEMBAHAN

Alhamdulilahhirabbilalamin. Kuucapkan Syukur atas Karunia-Mu

Akhirnya saya dapat menyelesaikan sebuah karya yang semoga

menjadikanku insan yang  berguna,bermanfaat dan bermartabat. Aku

Persembahkan karya sederhana ini

Untuk Ayah dan Ibu tercinta. Terima kasih untuk pengorbanan dari

saya dalam kandungan sampai saat ini, mendidik, menyayangi dan

selalu mendukung dalam bentuk material maupun batin, yang tak bisa

terhitung dan terbalaskan. Hanya doa dan harapan semoga Allah

subhanahuwata’alla memberikan balasan kebahagiaan di dunia dan

akhirat untuk Bapak dan ibu.

Aamiin.

Terima kasih untuk kakak dan adikku yang telah memberi dukungan

dan do’anya.

Untuk orang-orang yang aku sayang dan sahabat-sahabatku yang telah

mendukungku dan telah menjadi tempat untuk berbagi cerita dan

tempat berkeluh kesah.

Terima kasih untuk teman seperjuangan Teknik Sipil Unila 2014, besar

hati bisa menjadi bagian hidup kalian. Semoga Allah selalu

mempertemukan kita.

Untuk para dosen yang tak hentinya memberikan ilmu pengetahuan,

arahan serta bimbingannya.

Untuk kalian semua yang berpengaruh dalam hidup ini.



MOTTO

“Do the best and pray. God will take care of the rest”

Mulailah Dari Tempatmu Berada.
Gunakan Yang Kau Punya,
Lakukan Yang Kau Bisa.

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, Maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang

lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Q.S. Al-Insyirah
Ayat 6-8)

“Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani, beristirahatlah dan hitung
berkah yang sudah kau dapatkan”



SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahuwata’alla karena atas

berkat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan judul “Analisis Karakteristik Dan Kebutuhan Parkir Di Pasar Tugu Bandar

Lampung”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh

gelar Sarjana Teknik (S.T.) di Fakultas Teknik Universitas Lampung.

Atas terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suharno, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas

Lampung.

2. Bapak Gatot Eko Susilo, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Teknik

Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung.

3. Bapak Sasana Putra, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing 1 skripsi penulis

yang telah membimbing dalam proses penyusunan skripsi.

4. Bapak Ir. Dwi Herianto, M.T., selaku Dosen Pembimbing 2 skripsi penulis

yang telah membimbing dalam proses penyusunan skripsi.

5. Bapak Muhammad Karami, S.T., M.Sc., Ph.D.,., selaku Dosen Penguji

skripsi penulis atas bimbingannya dalam seminar skripsi.

6. Bapak Bayzoni, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis

atas bimbingannya selama masa perkuliahan.



7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung

atas ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sailan dan Ibu Evayanie, dan kakak ku Dio

Saputra serta adik ku David Valasso yang tersayang, atas do’a, dan

dukungan selama ini.

9. Orang-orang yang ku sayang dan sahabat tercintaku Liza, Ani, Fita, Fica,

Zsa-Zsa, Cahya, Hilda, Tessya, Rima, Ivon, Ines, Evi, Gani, Ridhos, Bareb,

dan Agil yang telah memberikan semangat dan juga dukungan yang luar

biasa dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Sahabat lainnya Ghina, Amirul, Dini dan Alifa yang telah memberikan

semangat dan doa nya

11. Teman seperjuanganku, Teknik Sipil Universitas Lampung Angkatan 2014,

Keluarga baruku, seluruh teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik yang

telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan

keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat

diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semoga Allah

subhanahuwata’alla memberikan rahmat kepada kita semua.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

Royadji Darma



DAFTAR ISI

Halaman
SANWACANA ................................................................................................. i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ............................................................................................. v

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................vii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah................................................................................. 2

1.3 Tujuan  Penelitian ................................................................................. 2

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................................ 3

1.5 Batasan Masalah ................................................................................... 3

1.6 Lokasi Penelitian................................................................................... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum .................................................................................................. 5

2.2 Parkir .................................................................................................... 5

2.3 Kebijakan Parkir .................................................................................. 6

2.4 Jenis-jenis Parkir................................................................................... 7

2.4.1  Parkir Berdasarkan Letak Penempatan Kendaraan .................... 7

2.4.2  Parkir Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan ......................... 7

2.4.3  Parkir Berdasarkan Jenis Kendaraan ......................................... 8

2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Parkir Pada Pusat Perbelanjaan

............................................................................................................... 8

2.6 Karakteristik Parkir ............................................................................... 10

2.6.1  Frekuensi Parkir ......................................................................... 10



iv

2.6.2  Akumulasi Parkir ....................................................................... 10

2.6.3  Durasi Parkir .............................................................................. 11

2.6.4  Tingkat Pergantian Parkir .......................................................... 12

2.6.5  Indeks Parkir .............................................................................. 13

2.7 Kapasitas Parkir ................................................................................... 14

2.8 Kebutuhan Parkir ................................................................................. 14

2.9 Satuan Ruang Parkir ............................................................................ 15

2.10Pola Parkir ............................................................................................ 19

2.10.1 Pola Parkir Paralel ..................................................................... 20

2.10.2 Pola Parkir Menyudut ............................................................... 20

2.11Studi atau Literatur Penunjang Penelitian Terdahulu .......................... 21

III. METODOLOGI

3.1 Umum ................................................................................................... 27

3.2 Persiapan Penelitian ............................................................................. 28

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .............................................................. 32

3.4 Metode Pengumpulan Data................................................................... 33

3.4.1  Data Primer ................................................................................ 33

3.5 Pelaksanaan Pengumpulan Data ........................................................... 34

3.6 Pengolahan dan Analisis Data ............................................................. 35

3.7 Flow Chart Alur Penelitian ................................................................. 36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Parkir .............................................................................. 37

4.2 Kapasitas dan Kebutuhan Ruang Parkir .............................................. 57

4.3 Siteplan Parki Pasar Tugu Bandar Lampung ....................................... 62

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan .......................................................................................... 66

5.2  Saran ..................................................................................................... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman
2.1. Lebar Bukaan Berdasarkan Golongan Penggunaan Fasilitas Parkir ........... 17

2.2. Penentuan SRP Berdasarkan Golongan Dan Jenis Kendaraan .................. 17

4.1 Frekuensi Kendaraan Parkir Roda Empat ................................................... 38

4.2 Frekuensi Kendaraan Parkir Roda Dua ....................................................... 40

4.3 Akumulasi Kendaraan Parkir Roda Empat Off Street dan On Street .......... 43

4.4 Akumulasi Kendaraan Parkir Roda Dua ..................................................... 45

4.5 Contoh Perhitungan Rata-Rata Durasi Kendaraan Parkir ........................... 47

4.6  Rata-Rata Durasi Kendaraan Parkir Roda Empat ....................................... 48

4.7  Rata-Rata Durasi Kendaraan Parkir Roda Dua ........................................... 48

4.8 Frekuensi Kumulatif Durasi Kendaraan Parkir Roda Empat ...................... 49

4.9 Frekuensi Kumulatif Durasi Kendaraan Parkir Roda Dua .......................... 51

4.10Tingkat Pergantian Kendaraan Parkir Roda Empat Existing ...................... 53

4.11Tingkat Pergantian Kendaraan Parkir Roda Empat Potensi ........................ 54

4.12Tingkat Pergantian Kendaraan Parkir Roda Dua ......................................... 54

4.13Indeks Parkir Kendaraan Roda Empat Existing .......................................... 56

4.14Indeks Parkir Kendaraan Roda Empat Potensi ............................................ 56

4.15Indeks Parkir Kendaraan Roda Dua............................................................. 57

4.16Kapasitas Parkir Kendaraan Roda Empat ................................................... 59

4.17Kapasitas Parkir Kendaraan Roda Dua ....................................................... 59



vi

4.18Kebutuhan Ruang Parkir Kendaraan Roda Empat ...................................... 61

4.19Kebutuhan Ruang Parkir Kendaraan Roda Dua .......................................... 62

4.20Rekapitulasi Hasil Analisis ......................................................................... 63



vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman
1.1 Lokasi Penelitian ........................................................................................... 4

2.1 Dimensi Kendaraan Standar Untuk Mobil Penumpang ................................ 16

2.2 Satuan Ruang Parkir Kendaraan Penumpang ............................................... 18

2.3 Satuan Ruang Parkir Kendaraan Bus/Truk ................................................... 19

2.4 Satuan Ruang Parkir Sepeda Motor ............................................................. 19

2.5 Pola Parkir Paralel ......................................................................................... 20

2.6 Pola Parkir Menyudut ................................................................................... 20

3.1 Site Plan Kondisi Existing ............................................................................ 29

3.2 Simulasi Parkir Sudut 30º ............................................................................. 30

3.3 Simulasi Parkir Sudut 45º ............................................................................. 31

3.4 Simulasi Parkir Sudut 60º ............................................................................. 31

3.5 Simulasi Parkir Sudut 90º ............................................................................. 32

3.6  Diagram Alir Penelitian ................................................................................ 36

4.1  Grafik Frekuensi Kendaraan Parkir Roda Empat .......................................... 39

4.2  Grafik Frekuensi Kendaraan Parkir Roda Dua ............................................. 40

4.3  Grafik Akumulasi Kendaraan Parkir Roda Empat ........................................ 43

4.4  Grafik Akumulasi Kendaraan Parkir Roda Dua ............................................ 45

4.5 Grafik Frekuensi Kumulatif Durasi Kendaraan Parkir Roda Empat ............ 50

4.6 Grafik Frekuensi Kumulatif Durasi Kendaraan Parkir Roda Dua ................ 51

4.7 Siteplan Parkir Pasar Tugu Bandar Lampung (Rekomendasi 1) .................. 64



viii

4.8  Siteplan Parkir Pasar Tugu Bandar Lampung (Rekomendasi 2) .................. 65

4.9  Siteplan Parkir Pasar Tugu Bandar Lampung (Rekomendasi 3) .................. 65



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu kota dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan dampak

yang nyata bagi tingkat permintaan ruang lahan untuk pembangunan pusat-pusat

kegiatan bisnis, komersial, industri, perumahan, perdagangan, dan lain-lain.

Dampak dari pembangunan pusat kegiatan seperti supermarket,pertokoan, pasar

tradisional dan lain-lain memunculkan kebutuhan terhadap sarana ruang parkir

yang memadai agar terhindar dari kemacetan lalu lintas yang mungkin bisa terjadi

pada ruas jalan disekitar.

Masalah kebutuhan fasilitas parkir adalah hal yang biasa terjadi seiring terus

bertambahnya tingkat kepemilikan kendaraan. Hal tersebut menyebabkan

kebutuhan akan fasilitas parkir menjadi sangat penting bila dikaitkan bahwa parkir

merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari sistem transportasi. Apabila

sistem perparkiran tidak diperhatikan maka masalah yang akan timbul yaitu

kemacetan, penurunan aksesibilitas suatu kawasan dan lain-lain.

Pasar Tugu Kota Bandar Lampung merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang

ada di Jl. Hayam Wuruk Tanjung Karang Timur. Tingginya jumlah pengunjung

pasar ini bisa kita lihat dari banyaknya kendaraan yang memarkirkan
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kendaraannya di dalam pasar maupun disekitar pasar. Lahan parkir yang terdapat

di Pasar Tugu sudah tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang akan

parkir. Akibat dari kapasitas parkir yang tidak mencukupi sejumlah kendaraan

diparkir pada bahu jalan (on street) untuk memenuhi jumlah tempat parkir

kendaraan yang ada.

Pada jam-jam tertentu khususnya pada pagi hari banyaknya kendaraan yang parkir

di bahu jalan sangat tinggi karena pengunjung yang berbelanja. Kendaraan yang

parkir di bahu jalan dilakukan pada dua sisi dan belum tertata dengan baik

sehingga kapasitas jalan berkurang dan pada akhirnya mengganggu lalu lintas

disekitar Pasar Tugu Bandar Lampung. Hal ini ditambah dengan lebar jalan yang

tergolong sempit untuk menggunakan bahu jalan untuk parkir dan ditambah

sekitar pasar yang bercampur dengan pertokoan yang kendaraan juga di parkir

pada bahu jalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada didapat perumusan masalah, antara

lain :

1. Pengelolaan parkir yang kurang baik di Pasar Tugu Bandar Lampung.

2. Tingginya tingkat kebutuhan parkir per jam tidak sebanding dengan kapasitas

yang ada di Pasar Tugu Bandar Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan penelitian yaitu :

1. Menganalisis karakteristik parkir yang terdapat di Pasar Tugu Bandar

Lampung.
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2. Menganalisis kapasitas dan kebutuhan ruang parkir di Pasar Tugu Bandar

Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa manfaat penelitian yaitu:

1. Untuk memberikan gambaran dan kejelasan dari permasalahan fasilitas parkir

di Pasar Tugu Bandar Lampung.

2. Mengetahui arti penting penyediaan ruang parkir terhadap kebutuhan saat ini,

khususnya pada kawasan Pasar Tugu Bandar Lampung.

3. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi kinerja manajemen parkir.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi beberapa hal yaitu:

1. Membahas analisa kebutuhan ruang parkir kendaraan dengan adanya

pengoperasian Pasar Tugu Bandar Lampung.

2. Pasar Tugu Bandar Lampung sebagai tempat penelitian.

3. Pembahasan dibatasi pada aspek penyediaan kapasitas tampung dan

kebutuhan ruang parkir off street dan on street kendaraan pada kegiatan khusus

di Pasar Tugu Bandar Lampung.

1.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Tugu Bandar Lampung, seperti pada Gambar

1.1
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Gambar 1.1 Lokasi Penelitian



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum

Pasar Tugu yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk Tanjung Karang Timur ini

memiliki masalah dalam hal perparkirannya. Dikutip dari kupastuntas.co,

penyebabnya adalah parkir liar dan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan

tidak sesuai tempat menyebabkan kemacetan yang sering terjadi pada jalan

sekitar Pasar Tugu. Selain itu, tersisa sedikit ruang untuk lahan parkir adalah

salah satu penyebabnya.

2.2 Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara

(Direktur Jenderal Perhubungan Darat tahun 1996). Penyediaan fasilitas parkir

yang baik tidak menimbulkan konflik pada ruas jalan disekitarnya. Permasalahan

parkir dapat terjadi apabila kebutuhan parkir jumlahnya lebih besar dari pada

kapasitas parkir yang ada. Sehingga kendaraan tidak mampu ditampung pada

tempat parkir dan kemudian di parkir pada bahu jalan yang akibatnya akan

membuat arus lalu lintas pada ruas jalan disekitar terganggu.
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2.3 Kebijakan Parkir

Menurut (Yuniarti, 2000) kebijakan perparkiran harus selalu dipertimbangkan

dalam kaitannya terhadap tata guna tanah dan kebijaksanaan perangkutan.

Pengendalian perparkiran dibanyak kota merupakan kunci pengaturan lalu lintas

yang tepat. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengendalian atau pengolahan

perparkiran diperlukan untuk mencegah ataupun menghilangkan hambatan pada

lalu lintas.

Mengenai tata cara parkir kendaraan bermotor di jalan diatur didalam Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor : KM.4 Tahun 1994 yang menyebutkan :

a. Pasal 5 : Penerapan parkir kendaraan bermotor harus berpedoman dalam

ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993

tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.

b. Pasal 7 : Pada jalan yang diperbolehkan untuk parkir, dapat dilengkapi

dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.

c. Pasal 8 : Pola parkir pada badan jalan ditentukan dibagian paling kiri jalan

menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun arus dua arah.

d. Pasal 12 : (1) Direktur Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan

pembinaan dan pengawasan teknis atas tata cara parkir kendaraan bermotor.
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2.4 Jenis – Jenis Parkir

2.4.1 Parkir Berdasarkan Letak Penempatan Kendaraan

 Parkir di badan jalan (on street parking)

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di badan jalan adalah fasilitas

parkir kendaraan yang menggunakan badan jalan sebagai ruang

parkirnya.

 Parkir di luar badan jalan (off street parking)

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di luar badan jalan adalah

fasilitas parkir kendaraan yang tidak menggunakan badan jalan

sebagai ruang parkirnya melainkan menggunakan lahan parkir atau

gedung parkir.

2.4.2 Parkir Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan

 Parkir Umum

Parkir umum adalah areal parkir yang menggunakan lahan yang

dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah.

 Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan yang

pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.

 Parkir Darurat

Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum yang

menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun swasta yang

terjadi karena kegiatan yang sifatnya mendadak/insidentil.
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 Gedung Parkir

Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai areal parkir

yang pengelolaannya dikuasai pemerinta daerah atau pihak ketiga

yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

 Areal Parkir

Areal parkir adalah suatu bangunan atau lahan parkir lengkap dengan

sarana yang diperlukan dan pengelolaannya dikuasai pemerintah.

2.4.3 Parkir Berdasarkan Jenis Kendaraan

Berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan areal parkir, maka

parkir dapat dibagi menjadi (Abubakar, 1998) :

 Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)

 Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)

 Parkir untuk kendaraan roda empat (mobil penumpang)

 Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat, atau lebih (mobil non-

penumpang)

2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Parkir Pada Pusat Perbelanjaan

Menurut (Yuniarti, 2000) dalam merencanakan penyediaan ruang parkir, yang

menjadi masalah utama adalah besarnya kebutuhan yang ditentukan dari jumlah

kendaraan yang parkir. Jumlah tersebut tidak pernah sama dari waktu ke waktu,

pada suatu tempat dengan tempat lainnya. Hal ini tergantung dengan lokasi

parkir tersebut, kapasitas dan fasilitas lokasi, aktivitas kegiatan dan sebagainya.

Dengan demikian setiap jenis fasilitas kegiatan mempunyai kebutuhan parkir

yang berbeda-beda.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan parkir antara lain sebagai berikut :

a. Luas Pusat Perbelanjaan

Luas pusat pebelanjaan merupakan hal utama yang paling menentukan

terhadap kebutuhan parkir. Luas pusat perbelanjaan ini didefinisikan sebagai

luas pusat perbelanjaan yang disewakan atau dimiliki untuk keperluan

tertentu. Luas pusat perbelanjaan tidak sama dengan luas total bangunan di

dalamnya, termasuk bagian-bagian yang dipergunakan untuk kepentingan

umum dan bukan disewakan kepada penyewa.

b. Tempat Berjualan

Pedagang eceran didefinisikan sebagai kegiatan penjualan barang kepada

konsumen. Pedagang eceran mempunyai pengaruh penting terhadap

penyediaan ruang parkir.

c. Bukan Tempat Berjualan

Perkantoran atau tempat-tempat yang dipergunakan untuk keperluan jasa

termasuk arena hiburan seperti bioskop dan tempat-tempat hiburan lainnya

juga merupakan daya tarik bagi pengunjung dan kebutuhan parkir, sehingga

mempengaruhi kedatangan pengunjung atau parkir pada pusat perbelanjaan.

d. Moda Angkutan Pengunjung

Moda angkutan yang dipergunakan pengunjung menuju pusat perbelanjaan

seperti angkutan umum, mobil pribadi, sepeda motor atau taksi mempunyai

pengaruh yang penting terhadap kebutuhan penyediaan ruang parkir.

Semakin tinggi persentase penggunakan mobil pribadi maka akan semakin

besar ruang parkir yang dibutuhkan.
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2.6 Karakteristik Parkir

Karakteristik parkir berkaitan dengan besarnya jumlah kebutuhan parkir yang

harus disediakan. Dalam karakteristik parkir perlu diketahui beberapa hal yang

biasa digunakan seperti yang diuraikan berikut ini :

2.6.1 Frekuensi Parkir

Frekuensi parkir adalah jumlah kendaraan yang masuk pada selang waktu

pengamatan (Hobbs, 1979).

Rumus yang digunakan untuk menghitung frekuensi parkir adalah :

Frekuensi = Nin .............................................................................  (1)

Keterangan :

Nin : Jumlah kendaraan yang masuk (kend)

2.6.2 Akumulasi Parkir

Akumulasi parkir adalah jumlah keseluruhan yang parkir di suatu tempat

pada waktu tertentu dan dibagi sesuai dengan kategori dari jenis maksud

pejalanan, dimana integrasi dari akumulasi parkir selama periode tertentu

menunjukkan beban parkir (jumlah kendaraan parkir) dalam satuan jam

kendaraan per periode waktu tertentu (Hobbs, 1979). Menurut penelitian

(Fauziah Syarifuddin, 2017) akumulasi parkir diperoleh dengan cara

menjumlahkan kendaraan yang telah menggunakan lahan parkir

ditambah dengan kendaraan masuk serta dikurangi dengan  kendaraan

yang keluar.
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Rumus yang digunakan untuk menghitung akumulasi parkir adalah :

Akumulasi = Qin – Qout + Qs      ....................................................  (2)

Keterangan :

Qin : Kendaraan yang masuk lokasi parkir

Qout : Kendaraan yang keluar lokasi parkir

Qs : Kendaraan yang sudah ada di lokasi parkir sebelum pengamatan

di lakukan.

2.6.3 Durasi Parkir

Durasi parkir adalah lama waktu yang dihabiskan oleh pemarkir pada

ruang parkir (Oppelander, 1976). Lamanya parkir dinyatakan dalam jam.

Suatu ruang parkir akan mampu melayani lebih kendaraan jika digunakan

untuk parkir dalam waktu yang singkat jika dibandingkan dengan ruang

parkir yang digunakan untuk parkir kendaraan dalam waktu yang lama.

Menurut waktu yang digunakan untuk parkir, maka parkir dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

 Parkir Waktu Singkat

Parkir waktu singkat adalah pengendara yang memarkirkan

kendaraannya pada ruang parkir kurang dari satu jam dan untuk

keperluan belanja.

 Parkir Waktu Sedang

Parkir waktu sedang adalah pengendara yang memarkirkan

kendaraannya pada ruang parkir antara satu jam sampai empat jam

dan untuk keperluan berdagang.
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 Parkir Waktu Lama

Parkir waktu lama adalah pengendara yang memarkirkan

kendaraannya pada ruang parkir lebih dari empat jam dan biasanya

untuk keperluan bekerja.

Dari lamanya parkir akan diketahui waktu yang dipakai untuk setiap

pengendara yang memarkirkan kendaraannya pada setiap petak parkir.

Sedangkan untuk mengetahui lamanya parkir pada tiap kendaraan di

suatu daerah dipakai rata-rata lamanya parkir.

Rumus yang digunakan untuk menghitung lamanya parkir adalah

(Oppelander, 1976) :

D =
.

...........................................................................................  (3)

Keterangan :

D : Rata-rata lamanya kendaraan parkir atau durasi (jam/kend)

f : Jumlah frekuensi kendaraan (kend)

x : Nilai tengah durasi kendaraan parkir

2.6.4 Tingkat Pergantian Parkir (Parking Turn Over)

Tingkat pergantian parkir akan menunjukkan tingkat penggunaan ruang

parkir yang diperoleh dari pembagian antara jumlah total kendaraan yang

parkir dengan jumlah petak parkir yang tersedia selama waktu

pengamatan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat pergantain parkir

adalah (Oppelander, 1976) :

TR = ..........................................................  (4)
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Keterangan :

TR : Angka pergantian parkir (kend/SRP/jam)

s : Jumlah petak parkir yang tersedia (petak)

2.6.5 Indeks Parkir

Indeks parkir adalah antara akumulasi parkir dengan kapasitas parkir.

Nilai indeks parkir ini dapat menunjukkan seberapa kapasitas parkir yang

terisi. Menurut (Suwardi, 2006) indeks parkir yang memenuhi syarat,

yaitu apabila jumlah parkir yang ada dibagi kapasitas kurang atau sama

dengan 100%. Apabila melebihi 100% maka perlu penambahan areal

parkir.

Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks parkir adalah :

IP = x 100% ...................................................  (5)

Pada penelitian (Beni Irawan, 2013) interval waktu yang digunakan yaitu

perjam, hal ini dilakukan karena jumlah kendaraan yang membutuhkan

tempat parkir tidak sama setiap jam nya.

Sebagai pedoman besaran nilai IP adalah :

Nilai IP > 100% artinya bahwa fasilitas parkir bermasalah, dimana

kebutuhan parkir melebihi daya tampung/kapasitas normal.

Nilai IP < 100% artinya bahwa fasilitas parkir tidak bermasalah, dimana

kebutuhan parkir tidak melebihi daya tampung/kapasitas normal.

Nilai IP = 100% artinya bahwa kebutuhan parkir seimbang dengan daya

tampung/kapasitas normal.
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2.7 Kapasitas Parkir

Kapasitas parkir adalah kemampuan maksimum dari suatu ruang parkir dalam

menampung kendaraan (Suthanaya, 2010), dalam hal ini ialah volume kendaraan

yang memakai fasilitas parkir yang ada. Kendaraan yang memakai fasilitas

parkir ditinjau dari prosesnya yakni pada saat datang, parkir, kemudian pergi

meninggalkan fasilitas parkir. Tinjauan dari hal tersebut akan memberikan

besaran kapasitas dari suatu fasilitas parkir yang ada.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kapasitas parkir adalah :

KP = ......................................................................................................  (6)

Keterangan :

KP : Kapasitas parkir (kend/jam)

s : Jumlah petak parkir yang tersedia (petak)

D : Rata-rata durasi kendaraan parkir (jam/kend)

2.8 Kebutuhan Parkir

Menurut (Hirtanto, 2005) standar kebutuhan parkir adalah jumlah tempat parkir

yang dibutuhkan untuk menampung kendaraan yang membutuhkan parkir

berdasarkan fasilitas dan fungsi dari sebuah tata guna lahan. Kebutuhan parkir

untuk setiap tata guna lahan berbeda-beda, begitu juga setiap negara mempunyai

standar parkir yang berbeda-beda.

Kebutuhan parkir tidak hanya berbeda menurut fungsi dan fasilitas tata guna

lahan namun juga berbeda menurut lokasi dari tata guna lahan, misal pertokoan,

rumah sakit, pasar tradisional akan berbeda kebutuhan parkirnya. Perencanaan

kebutuhan parkir pada suatu areal fasilitas tata guna lahan harus mencangkup
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seluruh fasilitas kegiatan yang ada pada tata guna lahan yang berpengaruh

terhadap tingkat kebutuhan parkir, kemudian dapat diketahui fasilitas apa yang

paling berpengaruh. Pada pusat perbelanjaan faktor yang dapat dijadikan

pertimbangan adalah luas bangunan, jenis barang yang dijual, dan lain-lain.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kebutuhan ruang parkir adalah

sebagai berikut :

S = ...............................................................................................  (7)

Keterangan :

S : Jumlah petak parkir yang diperlukan saat ini

N : Jumlah kendaraan parkir selama waktu survey (kend)

D : Durasi rata-rata kendaraan parkir (jam)

T : Lama waktu survey (jam)

f : Faktor insuffiensi yang nilainya mulai dari 0,85 – 0,95

2.9 Satuan Ruang Parkir

Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat, 1996) Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah luas efektif untuk

memarkir satu kendaraan (mobil penumpang, truk, motor) termasuk ruang bebas

dan lebar bukaan pintu.

Penentuan SRP didasarkan pada beberapa hal berikut ini :

a. Dimensi kendaraan standar untuk mobil penumpang
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Gambar 2.1 Dimensi Kendaraan Standar Untuk Mobil Penumpang

Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat, 1996

b. Ruang bebas kendaraan parkir

Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan longitudinal

atau memanjang kendaraan. Ruang arah lateral diterapkan pada saat posisi

pintu kendaraan dibuka, yang diukur dari ujung paling luar ke badan

kendaraan parkir yang ada di sampingnya. Ruang bebas ini diberikan agar

tidak terjadi bentuan antara pintu kendaraan dan kendaraan yang parkir di

sampingnya pada saat penumpang turun dari kendaraan. Jarak bebas arah

lateral diambil sebesar 5 cm dan jarak bebas arah memanjang sebesar 30 cm.

c. Lebar bukaan pintu kendaraan

Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai

kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir. Sebagai contoh, lebar bukaan

pintu kendaraan karyawan kantor akan berbeda dengan lebar bukaan pintu

kendaraan pengunjung pusat perbelanjaan. Penggolongan pengguna fasilitas

parkir berdasarkan karakteristiknya dapat dilihat di tabel 2.1
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Tabel 2.1 Lebar bukaan berdasarkan golongan penggunaan fasilitas parkir

Jenis Bukaan Pintu Pengguna dan/atau Peruntukan Fasilitas Parkir Gol

Pintu depan/belakang Karyawan/pekerja kantor, tamu/pengunjung, pusat

terbuka tahap awal 55 kegiatan, perkantoran, perdagangan, pemerintahan,         I

cm. universitas.

Pintu depan/belakang Pengunjung tempat olahraga, pusat hiburan/rekreasi,

terbuka penuh 75 cm. hotel, pusat perdagangan eceran/swalayan, rumah           II

sakit, bioskop

Pintu depan terbuka penyandang cacat

penuh dan ditambah untuk III

pergerakan kursi roda

Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat, 1996

Berdasarkan butir 1 dan 2, penentuan satuan ruang parkir (SRP) dibagi atas

tiga jenis kendaraan dan berdasarkan butir 3, penentuan SRP untuk mobil

penumpang diklasifikasikan menjadi tiga golongan seperti yang dapat dilihat

pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Penentuan SRP berdasarkan golongan dan jenis kendaraan

No Jenis Kendaraan Ruang Parkir (m2)

1

a) Mobil penumpang untuk golongan I 2,30 x 5,00

b) Mobil penumpang untuk golongan II 2,50 x 5,00

c) Mobil penumpang untuk golongan III 3,00 x 5,00

No Jenis Kendaraan Satuan Ruang Parkir (m2)
2 Bus/truk 3,40 x 12,50

3 Sepeda motor 0,75 x 2,00

Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat, 1996
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Besar satuan ruang parkir untuk tiap jenis kendaraan adalah sebagai berikut :

 Satuan Ruang Parkir untuk Mobil Penumpang

Gambar 2.2 Satuan Ruang Parkir Kendaraan Penumpang

Keterangan :
B = lebar total kendaraan; L = panjang total kendaraan; O = lebar bukaan pintu;
A1, a2 = jarak bebas arah longitudinal; R = jarak bebas arah lateral

Gol I : B = 170

L = 470

O = 55

a1 = 10

R = 5

a2 = 20

Bp = B+O+R = 230

Lp = L+a1+a2 = 500

Gol II : B = 170 O = 75 R = 5 Bp = 250

L = 470 a1 = 10 a2 = 20 Lp = 500

Gol III : B = 170

L = 470

O = 80

a1 = 10

R = 5

a2 = 20

Bp = 300

Lp = 500

Keterangan : dalam satuan centimeter
Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat, 1996
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 Satuan Ruang Parkir untuk Bus/Truk

Gambar 2.3 Satuan Ruang Parkir Kendaraan Bus/Truk

Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat, 1996

 Satuan Ruang Parkir untuk Sepeda Motor

Gambar 2.4 Satuan Ruang Parkir Sepeda Motor

Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat, 1996

2.10 Pola Parkir

Dalam melakukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan parkir, terlebih dahulu

perlu dipertimbangkan pola parkir yang akan diimplementasikan. Pola parkir

yang telah berkembang adalah sebagai berikut :
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2.10.1 Pola Parkir Paralel

Gambar 2.5 Pola Parkir Paralel

2.10.2 Pola Parkir Menyudut

Gambar 2.6 Pola Parkir Menyudut

Keterangan :

A : Lebar ruang parkir (m)

B : Lebar kaki ruang parkir (m)

C : Selisih panjang ruang parkir (m)

D : Ruang parkir efektif (m)

E : Ruang parkir efektif ditambah ruang maneuver (m)

α : Sudut parkir (30º, 45º, 60º, 90º)
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2.11 Studi atau Literatur Penunjang Penelitian Terdahulu

a. Studi Optimalisasi Perparkiran di Fakultas Pertanian (FP) dan Gedung Serba

Guna (GSG) Universitas Lampung, (Ira Kusumawati, 2015).

Dalam penelitiannya, Ira Kusumawati menyimpulkan :

1. Untuk Fakultas Pertanian (FP)

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.

2. Untuk Gedung Serba Guna (GSG)

Berdasarkan perhitungan, didapat nilai akumulasi mobil tertinggi

sebanyak 399 kendaraan yang terjadi pada pukul 11:01 s/d 11:30 dengan

indeks parkir sebesar 105,83%. Sedangkan untuk sepeda motor memiliki

nilai akumulasi tertinggi sebanyak 53 kendaraan yang terjadi pada pukul

11:31 s/d 12:00 dengan indeks parkir sebesar 22,36% .

b. Studi Optimalisasi Fasilitas Parkir Di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan

(FKIP) Universitas Lampung, (Maulana Rendri Yuda, 2015)

Dalam penelitiannya, Maulana Rendri Yuda menyimpulkan :

1. Dari survey yang dilakukan pada hari Senin dan Jum’at didapatkan data

kebutuhan parkir pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan yaitu sebesar
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54 SRP untuk kendaraan mobil dan 869 SRP untuk kendaraan sepeda

motor.

2. Berdasarkan perhitungan indeks parkir diperoleh untuk kendaraan mobil

sebesar 112,77% dan sepeda motor sebesar 143,34%. Nilai indeks parkir

yang nilainya lebih dari 100% maka dapat disimpulkan area parkir tidak

dapat menampung lagi kendaraan bermotor.

c. Studi Optimalisasi Perparkiran dan Pedestrian Di Fakultas Teknik Jurusan

Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Kimia, dan Teknik Geofisika

Universitas Lampung, (Laedo Gustiaji, 2016)

Dalam penelitiannya, Laedo Gustiaji menyimpulkan :

1. Nilai indeks didapat dari hasil pembagi antara jumlah kendaraan dan

jumlah petak yang tersedia. Pada lahan mobil I dan II terdapat 33

kendaraan dengan jumlah 20 SRP yang tersedia. Sehingga nilai indeks

tertinggi parkir yang didapat pada pengolahan data penelitian untuk lahan

mobil I dan II sebesar 210%. Sementara untuk lahan motor I dan II

terdapat 225 kendaraan dengan jumlah 70 SRP yang tersedia, sehingga

didapat nilai indeks untuk lahan motor I dan II tertinggi sebesar 321%.

Dengan demikian, hasil dari nilai indeks parkir rata-rata diatas 100%

yang menunjukkan bahwa jumlah petak parkir yang ada tidak dapat

menampung kendaraan yang parkir.

d. Analisis Penanganan Kebutuhan Parkir Stasiun Tugu Yogyakarta, (Anna

Ferika Ardiansari, 2010)

Dalam penelitiannya, Anna Ferika Ardiansari menyimpulkan :
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Berdasarkan survei yang dilakukan selama 3 hari, yaitu Sabtu, Minggu dan

Senin pukul 11:00 s/d 13:30 WIB. Hasil analisis karakteristik kendaraan

parkir diperoleh akumulasi maksimal untuk sepeda motor sebanyak 85

kendaraan dan untuk mobil sebanyak 26 kendaraan. Durasi parkir maksimal

yaitu 141 menit dan minimumnya 4 menit. Volume parkir maksimal untuk

sepeda motor yaitu 308 kend/hari dan untuk mobil yaitu 97 kend/hari. Indeks

parkir rerata untuk sepeda motor yaitu 22,38% dan untuk mobil yaitu

18,80%.

e. Kebutuhan Ruang Parkir Pada Rumah Sakit Bhayangkara Di Kota Makassar

(Fauziah Syarifuddin, 2017)

Dalam penelitiannya, Fauziah Syarifuddin menyimpulkan :

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh karakteristik kendaraan parkir

untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 memiliki volume parkir tertinggi

berturut-turut sebesar 454 kendaraan dan 167 kendaraan. Durasi kendaraan

parkir berkisar antara 2 s/d 3,5 jam untuk keduanya, akumulasi kendaraan

parkir tertinggi sebesar 132 kendaraan /jam dan 129 kendaraan/jam.

Kapasitas parkir tertinggi sebesar 45 kendaraan/jam dan 15 kendaraan/jam

serta indeks parkir sebesar 97,7% dan 238,8%. Ditinjau dari karakteristik

parkir, sehingga parkir eksisting saat ini tidak cukup menampung jumlah

kendaraan yang parkir sekarang. Model parkir yang direkomendasikan untuk

kendaraan roda 2 yaitu 90º dan model parkir untuk kendaraan roda 4 yaitu

90º.



24

f. Studi Karakteristik Parkir Off Street Di Lahan Parkir Stasiun Kereta Api

Purwosari Surakarta (Aldi Ardiansyah, 2015)

Dalam penelitiannya, Aldi Ardiansyah menyimpulkan :

Karakteristik parkir off street untuk sepeda motor adalah sebagai berikut

akumulasi maksimal sebesar 985 kendaraan, durasi parkir sepeda motor rata-

rata 10 jam 1 menit, volume maksimum parkir 1587 kendaraan/hari, tingkat

pergantian parkir rata-rata 0,060 kend/jam/petak dan indeks parkir maksimal

sebesar 84,47%. Karakteristik parkir off street pada mobil penumpang

sebagai berikut akumulasi maksimal sebesar 75 kendaran, durasi parkir

mobil penumpang rata-rata 1 jam 53 menit, volume parkir 444 kend/hari,

tingkat pergantian parkir rata-rata 0,204 kend/jam/petak dan indeks parkir

maksimal sebesar 88,24%.

g. Analisis Karakteristik Dan Dampak Parkir Terhadap Lalu Lintas Di Solo

Grand Mall Surakarta (Suwardi, 2008)

Dalam penelitiannya, Suwardi menyimpulkan :

Berdasarkan dari hasil penelitian, akumulasi parkir mobil maksimum hari

rabu parkir dalam 249 kendaraan, luar 114 kendaraan, sepeda  otor dalam

657 kendaraan, luar 315 kendaraan. Indeks parkir mobil maksimum dalam

72%, luar 125%, sepeda motor dalam 65%, luar 163%. Volume parkir mobil

dalam 1591 kendaraan, luar 860 kendaraan, sepeda motor dalam 4139

kendaraan dan luar 1652 kendaraan. Turn over parkir mobil dalam 4,6, luar

0,5 jam, sepeda motor tertinggi 0,5 sampai 1,0 jam. Kebutuhan parkir Grand

Mall di Surakarta apabila semua parkir di dalam masih mencukupi

akumulasi masih dibawah kapasitas dan indeks parkir kurang dari 100%.
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h. Analisis Karakteristik Parkir Pada Universitas Pasir Pengairan (Beni Irawan,

2013)

Berdasarkan penelitiannya, Beni Irawan menyimpulkan :

Dari survey yang dilakukan didapat hasil akumulasi parkir maksimum 18

kendaraan untuk mobil dan motor 326 kendaraan dengan akumulasi rata-rata

mobil 4,11 kendaraan/jam dan 139,30 kendaraan/jam. Durasi rata-rata mobil

sebesar 2,7 kendaraan/jam dan untuk motor sebesar 54,45 kendaraan/jam,

volume parkir maksimum 10 mobil dan 194 motor. PTO untuk mobil 0,41

kendaraan/petak/jam dan 0,77 kendaraan/petak/jam. Indeks parkir

maksimum mobil 180% dan motor 179,12%. Artinya kondisi parkir mobil

dan motor tidak lagi bisa menampung kendaraan karena melebihi 100%.

i. Analisis Karakteristik Parkir Pada Gedung Perkantoran Bank Di Kota

Malang (Mochammad Asfiak, 2007)

Dalam penelitiannya, Mochammad Asfiak menyimpulkan :

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai turn over yakni 0,96

kendaraan/petak/jam untuk mobil dan 0,46 kendaraan/petak/jam untuk

sepeda motor. Durasi rata-rata parkir adalah 20 menit dan 17 menit untuk

sepeda motor. Persentase jumlah kendaraan parkir di gedung perkantoran

bank terhadap lamanya parkir adalah 45% untuk mobil dan 59% untuk

sepeda motor.

j. Analisis Karakteristik Parkir Di Satuan Ruang Parkir Pasar Pasar Larangan

Sidoarjo (Riyadlus Sholikhin, 2017)

Dalam penelitiannya, Riyadlus Sholikhin menyimpulkan :
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Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa karakteristik parkir

jenis sepeda motor di badan jalan pada hari libur 1.104 kendaraan dengan

akumulasi tertinggi 133 kendaraan dan rata-rata durasi parkir 128,52

menit/kendaraan. Untuk nilai turn over tertinggi didapatkan 7,63 dan tingkat

penggunaan parkir tertinggi didapatkan 190,34. Jumlah petak yang tersedia

saat ini yaitu 150 petak parkir sehingga kapasitas ini tidak mampu

menampung pengguna parkir saat jam puncak. Dan mengenai karakteristik

jenis mobil adalah volume parkir mobil 194 kendaraan dengan akumulasi

tertinggi 33 kendaraan dan rata-rata durasi parkir 108,34 menit/kendaraan.

Nilai turn over tertinggi 8,08 dan tingkat penggunaan parkir tertinggi

54,31%.



III. METODOLOGI

3.1 Umum

Metodologi adalah cara untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu penelitian

dengan mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data yang

diperoleh. Metodologi bertujuan untuk mempermudah peneliti memperoleh

pemecahan masalah yang sesuai dengan tujuan dan maksud yang telah ditentukan

secara sistematis. Secara garis besar metode penelitian yang akan dilaksanakan

yaitu pertama melakukan pra survey pada Pasar Tugu Bandar Lampung untuk

mengetahui keadaan lapangan dan memudahkan dalam menyusun strategi dalam

melaksanakan penelitian. Dari pengamatan pra survey ini maka ditentukan hari

yang paling padat dalam seMinggu dimana kendaraan membutuhkan lahan parkir

maksimum juga untuk menentukan waktu survey yang mewakili. Setelah hari dan

waktu ditentukan maka selanjutnya mempersiapkan peralatan apa saja yang

diperlukan.
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3.2 Persiapan Penelitian

Persiapan penelitian adalah tahapan yang dilakukan sebelum peneliti melakukan

penelitian langsung kelapangan. Dalam penelitian ini persiapan terdiri dari :

a. Studi Literatur

Mengadakan studi literatur, studi literatur bisa dari buku-buku yang

membahas tentang parkir maupun jurnal dan penelitian tentang parkir yang

telah dilakukan guna memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan

penelitian ini.

b. Peralatan Penelitian

 Alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua hasil penelitian seperti

pena dan kertas.

 Meteran untuk mengukur luas dari lahan parkir off street dan on street.

 Form survey untuk mencatat plat kendaraan, waktu masuk, dan waktu

keluar kendaraan.

 Kamera yang berfungsi untuk mengambil gambar pendukung penelitian.

c. Melakukan Survey Pendahuluan

Untuk mendapatkan data-data apa saja yang dibutuhkan maka sebelum

dilakukan penelitian yang sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan survey

pendahuluan.

Adapun tujuan dilakukannya survey pendahuluan, yaitu :

 Menentukan dimana lokasi pengamatan pada saat survey sebenarnya.

 Mengamati kondisi operasi di lapangan untuk menentukan metode-

metode yang harus dilakukan.

 Meneliti tingkat kesesuaian dari metode survey yang akan diterapkan.



29

 Mengetahui luas dari lahan parkir dan satuan ruang parkir yang ada di

lapangan.

Hasil dari survey pendahuluan yang peneliti lakukan sebagai berikut :

 Luas lahan parkir : 1400 m²

 Menggunakan jenis kendaraan Gol. II (Pasar), yang spesifikasinya

sebagai berikut :

 Mobil : 2,5 x 5,0 m²

 Bus/Truk : 3,4 x 12,5 m²

 Sepeda Motor : 0,75 x 2,0 m²

 Hasil pengamatan pada lokasi penelitian, didapat untuk kondisi existing

sebagai berikut :

Gambar 3.1 Site Plan Kondisi Existing

Keterangan:

 Parkir Off Street (Sepeda Motor)

Luas lahan parkir adalah 95 m²

Dapat menampung sebanyak 150 sepeda motor.
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 Parkir On Street (Mobil Penumpang)

Luas lahan parkir adalah 112 m²

Dapat menampung sebanyak 8 mobil penumpang.

 Membuat simulasi bila lahan parkir dibuat pada saat maksimum dengan

menggunakan sudut parkir 30º,45º,60º, dan 90º. Hasilnya dari simulasi

yang dibuat dari data survey pendahuluan sebagai berikut :

 Menggunakan sudut 30º

Gambar 3.2 Simulasi Parkir Sudut 30º

Keterangan:

Luas lahan parkir adalah 1400 m²

Dapat menampung sebanyak 150 sepeda motor dan 12 mobil

penumpang.
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 Menggunakan sudut 45º

Gambar 3.3 Simulasi Parkir Sudut 45º

Keterangan:

Luas lahan parkir adalah 1400 m²

Dapat menampung sebanyak 150 sepeda motor dan 16 mobil

penumpang.

 Menggunakan sudut 60º

Gambar 3.4 Simulasi Parkir Sudut 60º
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Keterangan:

Luas lahan parkir adalah 1400 m²

Dapat menampung sebanyak 150 sepeda motor dan 13 mobil

penumpang.

 Menggunakan sudut 90º

Gambar 3.5 Simulasi Parkir Sudut 90º

Keterangan:

Luas lahan parkir adalah 1400 m²

Dapat menampung sebanyak 150 sepeda motor dan 12 mobil

penumpang.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pasar Tugu Bandar Lampung. Pengambilan data

dilakukan selama 2 hari yaitu pada hari Sabtu dan Minggu yang mana pada

masing-masing dimulai pukul 05.00 WIB – 10.00 WIB.
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3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting dalam melakukan dan

menyelesaikan penelitian. Dalam pengumpulan data ini, data yang dibutuhkan

yaitu :

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan oleh

surveyor di lapangan. Data primer dalam penelitian ini berupa :

1. Data karakteristik parkir di Pasar Tugu Bandar Lampung

Karakteristik parkir yang dibutuhkan seperti durasi parkir, kapasitas

parkir, akumulasi parkir, volume parkir, indeks parkir, tingkat

pergantian parkir (parking turn over), dan penyediaan parkir.

2. Data Satuan Ruang Parkir di Pasar Tugu Bandar Lampung

Tujuan proses pengumpulan data ini untuk mencari berapa kapasitas

parkir yang dapat ditampung dalam setiap satu petak parkir yang

terdapat di Pasar Tugu Bandar Lampung.

3. Data Luas Parkir di Pasar Tugu Bandar Lampung

Proses pengumpulan data ini bertujuan untuk mengetahui luas lahan

parkir yang sudah ada dan yang digunakan di Pasar Tugu Bandar

Lampung.
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3.5 Pelaksanaan Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data penelitian, pelaksanaannya dibuat sebagai

berikut :

a. Data karakteristik parkir di Pasar Tugu Bandar Lampung

Langkah-langkah untuk memperoleh data ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan data apa saja yang dibutuhkan untuk mengetahui

karakteristik parkir di Pasar Tugu Bandar Lampung.

2. 4 orang surveyor untuk mencatat di form survey guna mengetahui data

karakteristik parkir di Pasar Tugu Bandar Lampung.

b. Data satuan ruang parkir di Pasar Tugu Bandar Lampung

Langkah-langkah untuk memperoleh data ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dimana saja letak parkir off street dan on street yang terdapat

di Pasar Tugu Bandar Lampung.

2. 2 orang surveyor untuk mengukur satuan ruang parkir yang ada di Pasar

Tugu Bandar Lampung.

c. Data Luas Parkir di Pasar Tugu Bandar Lampung

Langkah-langkah untuk memperoleh data ini adlah sebagai berikut :

1. 2 suveyor untuk mengukur luas parkir off street dan on street yang

terdapat di Pasar Tugu Bandar Lampung.
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3.6 Pengolahan dan Analisis Data

Dalam melakukan analisa permasalahan dalam penelitian ini yang akan di analisa

yaitu :

a. Karakteristik Parkir

 Frekuensi Parkir

 Akumulasi Parkir

 Durasi Parkir

 Tingkat Pergantian Parkir (Parking Turn Over)

 Indeks Parkir

b. Kapasitas dan Kebutuhan Ruang Parkir
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3.7 Flow Chart Alur Penelitian

Gambar 3.6 Diagram Alir Penelitian

Mulai

Persiapan Penelitian

Pengumpulan Data

Data Primer :

1. Survey SRP (off street parking
dan on street parking)

2. Luas Lahan Parkir off street dan
on street

3. Lebar Jalan
4. Panjang Jalan

Analisis Data :

1. Karakteristik Parkir
a. Frekuensi Parkir
b. Akumulasi Parkir
c. Durasi Parkir
d. Frekuensi Kumulatif Durasi Parkir
e. Tingkat Pergantian Parkir
f. Indeks Parkir

2. Kapasitas dan Kebutuhan Ruang Parkir

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Selesai



V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis karakteristik dan kebutuhan parkir di pasar tugu Bandar

Lampung, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Frekuensi kendaraan roda empat tertinggi selama 5 (lima) jam pengamatan

adalah pada hari Minggu yaitu 205 kendaraan/5jam. Sedangkan frekuensi

kendaraan roda dua tertinggi adalah pada hari Minggu yaitu 932

kendaraan/jam.

b. Akumulasi maksimum kendaraan roda empat adalah 15 kendaraan dengan

petak parkir yang tersedia yaitu 10 SRP. Sedangkan akumulasi kendaraan roda

dua tertinggi adalah 116 kendaraan dengan petak parkir yang tersedia yaitu

150 SRP.

c. Rata-rata durasi kendaraan roda empat tertinggi adalah 19,6 menit. Sedangkan

untuk rata-rata durasi kendaraan roda dua tertinggi adalah 18,5 menit.

d. Tingkat pergantian parkir tertinggi untuk kendaraan roda empat adalah 4,1

kend/SRP/jam. Sedangkan untuk tingkat pergantian parkir kendaraan roda dua

tertinggi yaitu 1,2 kend/SRP/jam.

e. Indeks parkir kendaraan roda empat akumulasi maksimum yaitu 150%.

Sedangkan untuk kendaraan roda dua indeks parkir yang didapat yaitu 77%.
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f. Kapasitas maksimum parkir kendaraan roda empat saat ini yang tersedia yaitu

31 kend/jam. Sedangkan untuk kapasitas maksimum parkir kendaraan roda

dua dengan petak parkir yang tersedia saat ini adalah 495 kend/jam.

g. SRP kendaraan roda empat yang dibutuhkan seharusnya yaitu 16 SRP dan

untuk kendaraan roda dua jumlah SRP yang dibutuhkan yaitu 66 SRP.

5.2 Saran

a. Perlu diberikannya batasan-batasan parkir yang jelas seperti memberi garis-

garis marka pada petak parkir yang belum dilengkapi marka sehingga tidak

ada lagi kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya dan membuat parkir

menjadi rapih dan teratur.

b. Terbatasnya lahan parkir yang tersedia maka sebaiknya pihak pengelola pasar

tugu Bandar Lampung mengembalikan fungsi lahan parkir yang saat ini

digunakan untuk tempat berdagang menjadi lahan parkir seperti yang

seharusnya.
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