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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Oktaviani, dkk (2017) penelitian ini membahas tentang Analisis 

Kebutuhan Ruang Parkir Kendaraan Bermotor. 

Messah, dkk (2012) penelitian ini membahas tentang Analisis Kebutuhan 

Lahan Parkir Di Rumah Sakit Umum Daerah PROF.DR. W.Z. JOHANNES 

KUPANG. 

Singh Kumar Sitesh (2015) penelitian ini membahas tentang Studi Pola 

Parkir Untuk Berbagai Fasilitas Parkir.  

B. Pengertian Parkir 

Parkir pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

tempat pemberhentian kendaraan. Menurut Direktorat Jendral Perhubungan 

Darat (1996), parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 

tidak bersifat sementara. 

Fasilitas parkir adalah lokasi yang telah ditunjuk sebagai tempat untuk 

pemberhentiaan kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan 

kegiatan pada satu kurun waktu. Kawasan parkir adalah kawasan atau area 

yang memanfaatkan badan jalan untuk dijadikan kawasan parkir dan terdapat 

pengendalian parkir melalui pintu masuk (Direktorat Jendral Perhubungan 

Darat, 1996). 
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Satuan ruang parkir (SRP) adalah satuan untuk menentukan luas efektif 

untuk meletakan kendaraan (mobil penumpang, bus, truk, sepeda motor), 

termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. Selain itu dalam perparkiran juga 

harus diberi jalur sirkulasi atau jalur untuk masuk dan keluarnya kendaraan. 

Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan 

transportasi adalah: 

1. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu Kawasan. 

2. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan fungsinya. 

3. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas. 

Dimensi ruang parkir menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat 

dipengaruhi oleh: 

1. Lebar total kendaraan. 

2. Panjang total kendaraan. 

3. Jarak bebas. 

4. Jarak bebas area lateral. 

C. Tipe dan Jenis Parkir 

Dalam berparkiran, pengendara hendaknya memarkirkan kendaraannya 

dengan rapi agar tak mengganggu pengendara lain. Menurut (Direktorat 

Jendral Perhubungan Darat, 1998) parkir dibagi menjadi: 

1. Parkir menurut tempatnya  

a. Parkir di badan jalan (on street parking) 

Parkir on street parking adalah parkir di badan jalan dengan 

menggunakan sebagian jalan utuk memarkirkan kendaraan. Walaupun 
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jenis parkir ini sangat diminati namun akan menimbulkan masalah 

bagi pengguna jalan. Hal ini disebabkan karena parkir di badan jalan 

akan mengurangi fungsi jalan sehingga mengurangi arus lalu lintas.  

b. Parkir di luar badan jalan (off street parking) 

Parkir di luar badan jalan (off street parking) adalah fasilitas 

parkir yang sengaja dibuat di luar jalan sebagai penunjang kegiatan 

yang berupa tempat parkir dan atau gedung parkir. Keuntungan dari 

parkir ini adalah tidak mengganggu lalu lintas dan keamanan lebih 

terjamain namun parkir ini juga memiliki kerugian seperti 

memperlukan biaya investasi yang tinggi.  

2. Berdasarkan pengaturan posisi kendaraan  

a. Parkir Pararel 

Parkir pararel adalah parkir sejajar dengan bagian depan mobil 

menghadap bagian belakang mobil, dilakukan sejajar di bagian kanan 

maupun kiri jalan atau dikedua bagian tepi jalan jika dimungkinkan. 

b. Parkir Tegak Lurus  

Parkir tegak lurus adalah parkir dengan menghadap lorong atau 

gang, trotoar atau dinding.  

c. Parkir Serong 

Parkir serong adalah parkir yang sering dilakukan di badan jalan 

atau gedung parkir karena ini lebih memudahkan kendaraan untuk 

masuk dan keluar. 
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3. Berdasarkan jenis kendaraan dapat dibagi menjadi empat, yaitu : 

a. Parkir kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda). 

b. Parkir untuk andong, becak dan dokar. 

c. Parkir untuk roda dua bermesin (sepeda motor). 

d. Parkir untuk kendaraan roda tiga atau lebih yang bermesin (mobil, 

bemo, bajaj, truck, bus dan lain - lain). 

4. Berdasarkan jenis moda angkutan dapat dibagi menjadi dua: 

a. Parkir kendaraan bermotor meliputi parkir kendaraan roda 2 dan 

kendaraan roda 4 (mobil penumpang), bus, truck. 

b. Parkir tidak bermotor meliputi parkir becak, sepeda motor dan 

delman. 

5. Berdasarkan pengadaan fasilitas parkir diluar badan jalan baik yang 

berupa taman parkir atau gedung parkir: 

a. Parkir milik dan pengoprasian oleh pihak swasta. 

b. Parkir milik pemerintah daerah yang dikelola oleh swasta. 

c. Parkir milik pemerintah dan dikelola sendiri.  

D. Kebutuhan Ruang Parkir  

1. Umum  

Parkir adalah salah satu komponen tansportasi yang perlu di 

pertimbangkan. Di Kota besar parkir adalah suatu yang diperhitungkan 

oleh pemilik kendaraan, baik di badan jalan (on street parking) ataupun 

di luar badan jalan (off street parking). Untuk merencanakan fasilitas 

parkir maka besarnya kebutuhan perlu dihitung. 
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2. Jenis Peruntukan Parkir  

Kebutuhan area parkir tentunya berbeda antara yang satu dengan 

lainnya yang sesuai dengan peruntukannya. Pada umumnya ada 2 (dua) 

jenis peruntukan kebutuhan parkir, yakni sebagai berikut: 

a. Kegiatan parkir tetap:  

1) Pusat perdagangan 

2) Pusat perkantoran swasta atau pemerintah 

3) Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan 

4) Pasar  

5) Sekolah 

6) Tempat rekreasi 

7) Hotel dan tempat penginapan 

8) Rumah sakit 

b. Kegiatan parkir yang bersifat sementara: 

1) Bioskop 

2) Tempat pertunjukan 

3) Tempat pertandingan olahraga 

4) Rumah ibadah. 

3. Standar Kebutuhan Ruang Parkir  

 Standar kebutuhan luas area kegiatan parkir berbeda antara yang 

satu dengan yang lain, tergantung dari beberapa hal antara lain 

pelayanan, tarif yang dilakukan, ketersediaan ruang parkir, tingkat 

pemilik kendaraan bermotor tingkt pendapatan masyarakat, berdasarkan 
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hasil studi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 

kegiatan dan standar-standar kebutuhan parkir adalah sebagai berikut :  

a. Kegiatan parkir tetap  

1) Pusat Perdagangan 

  Parkir di pusat perdagangan dikelompokan menjadi dua, yaitu 

pekerja yang bekerja di pusat perdagangan dan pengunjung pusat 

perdagangan. Umumnya para pekerja memarkirkan kendaraan 

mereka untuk waktu yang lama, sedangkan bagi pengunjung 

umumnya memarkirkan kendaraan mereka untuk waktu yang 

pendek. Karena tekanan penyediaan ruang parkir untuk pengunjung 

maka kriteria yang digunakan sebagai acuan kebutuhan ruang 

parkir adalah luas areal Kawasan perdagangan. 

Tabel 2.1. Kebutuhan SRP di pusat perdagangan 

Luas Areal 

Total 

(100m
2
) 

10 20 50 100 500 1000 1500 2000 

Kebutuhan 

(SRP) 

59 67 88 125 415 777 1140 1502 

  Sumber: Dirjen Perhubungan Darat, 1998  

2) Pusat Perkantoran 

 Parkir di pusat perkantoran mempunyai ciri parkir jangka panjang, 

oleh karena itu penentuan ruang parkir dipengaruhi dari jumlah 

karyawan yang bekerja dikawasan perkantoran tersebut. 
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Tabel 2.2 Kebutuhan SRP di pusat perkantoran 

Jumlah karyawan  100

0 

150

0 

200

0 

250

0 

300

0 

4000 

Kebutuhan 

(SRP) 

Administrasi 235 237 239 240 242 246 

Pelayanan 

Umum  

288 290 291 293 295 298 

Sumber: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998 

3) Pasar Swalayan 

 Sama halnya dipusat perdagangan kebutuhan di pasar swalayan 

mempunyai karakteristik kebutuhan ruang parkir yang sama  

    Tabel 2.3. Kebutuhan SRP di Pasar Swalayan  
Luas 

Areal total 

(100m
2
) 

50 75 100 150 200 300 400 500 1000 

Kebutuhan  

(SRP) 

225 250 270 310 350 440 520 600 1050 

 Sumber: Dirjen Perhubungan Darat, 1998 

4) Pasar 

Sama halnya dipusat perdagangan kebutuhan di pasar atau pasar 

swalayan, walau kalangan yang mengunjungi pasar lebih banyak 

dari golongan dengan pendapatan menengah kebawah. 

    Tabel 2.4. Kebutuhan SRP di Pasar  

Luas 

Areal total 

(100m
2
) 

40 50 75 100 200 300 400 500 1000 

Kebutuhan  

(SRP) 

160 185 240 300 520 750 970 1200 2300 

 Sumber: Dirjen Perhubungan Darat, 1998 

5) Sekolah/Perguruan Tinggi  

   Pengelompokan parkir untuk sekolah/perguruan tinggi dibagi 

menjadi dua yakni untuk guru/dosen yang bekerja di sekolah 

tersebut dan siswa/mahasiswa. Umumnya guru/dosen parkir untuk 
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jangka panjang dan siswa/mahasiswa parkir untuk jangka pendek 

bagi mereka yang diantar, dan jangka panjang bagi mereka yang 

membawa kendaraan sendiri. Jumlah kebutuhan ruang parkir 

tergantung kepada jumlah siswa/mahasiswa. 

   Tabel 2.5. Kebutuhan SRP Sekolah/Perguruan Tinggi  
Jumlah 

mahasiswa 

(100 orang) 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Kebutuhan 

(SRP) 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 

 Sumber: Dirjen Perhubungan Darat, 1998. 

6) Tempat Rekreasi  

 Kebutuhan parkir ditempat rekreasi dipengaruhi oleh daya tarik 

wisatawan. Biasanya peningkatan pengunjung terjadi pada hari 

libur, perhitungan kebutuhan didasarkan pada luas areal tempat 

rekreasi.  

   Tabel 2.6. Kebutuhan SRP Tempat Rekreasi   
Luas Areal 
Total 

(100m2) 

50 100 150 200 400 800 1600 3200 6400  

Kebutuhan 

(SRP) 

103 109 115 122 146 196 295 494 892  

  Sumber: Dirjen Perhubungan Darat, 1998. 

7) Hotel Tempat Penginapan 

Untuk kebutuhan ruang parkir di hotel dan penginapan tergantung 

kepada tarif sewa kamar yang diberlakukan dan jumlah kamar serta 

kegiatan lain seperti seminar, pesta perkawinan yang diadakan 

dihotel tersebut. 
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   Tabel 2.7 Kebutuhan SRP hotel/tempat penginapan  
Jumlah kamar 

(buah ) 

100 150 200 250 350 400 550 550 600 

Tarip 

Standar 

($)  

<100 

100-

150 

150-
200 

200-

250 

154 

300 

300 

300 

155 

450 

450 

450 

156 

476 

600 

600 
 

158 

477 

798 

900 

161 

480 

799 

1050 

162 

481 

800 

1119 

165 

484 

803 

1122 

166 

485 

804 

1124 

167 

487 

806 

1425 

 Sumber: Dirjen Perhubungan Darat, 1998. 

8) Rumah Sakit  

 Sama halnya dengan hotel/tempat penginapan kebutuhan ruang 

parkir pada rumah sakit tergantung dari jumlah kamar.  

   Tabel 2.8 Kebutuhan SRP rumah sakit 
Jumlah 

tempat 

tidur 

(buah) 

50 175 100 150 200 300 400 500 1000 

Kebutuhan 

(SRP) 

97 100 104 111 118 132 146 160 230 

 Sumber: Dirjen Perhubungan Darat, 1998 

b. Kegiatan parkir yang bersifat sementara 

1) Bioskop/Gedung Pertunjukan 

Ruang parkir di bioskop umumnya biasanya hanya sebentar 

berkisar antara 1,5 sampai 2 jam dan keluar secara bersamaan 

sehingga memperlukan kapasitas yang besar. Besarnya ruang parkir 

tergantung seberapa banyak tempat duduk. 

   Tabel 2.9 Kebutuhan SRP bioskop/gedung pertunjukan. 
Jumlah 

tempat 

duduk(buah) 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1000 

Kebutuhan 

(SRP) 

198 202 206 210 214 218 222 227 230 

  Sumber: Dirjen Perhubungan Darat, 1998 
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2) Gelanggang Olahraga  

Sama halnya dengan bioskop pada gedung olah raga juga pengguna 

parkir memarkirkan kendaraanya bersifat sementara antara 1,5 

sampai 2 jam dan keluarnya Bersamaan sehingga perlu pintu keluar 

yang besar. 

   Tabel 2.10 Kebutuhan RSP Gelanggang Olahraga. 
Jumlah tempat 

duduk (buah) 

40 50 60 70 80 90 100 150 

Kebutuhan (SRP) 97 100 104 111 118 132 146 160 

  Sumber: Dirjen Perhubungan Darat, 1998 

E. Satuan Ruang Parkir (SRP) 

Satuan ruang parkir digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang parkir, 

tetapi untuk menentukan suatu ruang parkir tidak terlepas dari pertimbangan-

pertimbangan seperti halnya satuan-satuan lain. 

Demikian juga halnya untuk menentukan suatu ruang parkir (SRP) 

didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hal sebagai berikut ini  

1. Dimensi Kendaraan Standar Untuk Mobil Penumpang. 
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  Gambar 2.1 dimensi ukuran kendaraan 

2. Ruang Bebas Kendaraan Parkir 

Ruang bebas parkir diberikan pada arah lateral dan longitudinal 

kendaraan. Ruang bebas arah lateral ditetapkan pada saat posisi pintu 

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

parkir yang ada disampingnya. 

Ruang bebas diberikan agar tidak terjadi benturan antar kendaraan 

yang parkir di sebelahnya ketika penumpang turun dari kendaraan. Ruang 

bebas antar kendaraan arah memanjang diberikan didepan kendaraan 

untuk menghindari benturan dengan dinding atau kendaraan yang lewat di 

jalur gang. Jarak bebas arah lateral diambil sebesar 5 cm dan jarak bebas 

arah longitudinal 30 cm. 

3. Lebar Bukaan Pintu Kendaraan 

Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakaian 

kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir. 

Sebagai contoh, lebar bukaan pintu kendaraan karyawan kantor akan 

berbeda dengan lebar bukaa pintu kendaraan pengunjung pusat 

perbelanjaan. Dalam hal ini, karakteristik pengguna kendaraan yang 

memanfaatkan fasilitas parkir dipilih menjadi tiga seperti yang ditunjukan 

pada Tabel 2.11 dibawah ini. 
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Tabel 2.11 Lebar Bukaan Pintu Kendaraan 

Jenis bukaan 

pintu 

Pengguna dan/peruntukan fasilitas 

parkir 

Gol 

Pintu 

depan/belakang 

terbuka tahap 

awal 55 cm 

 Karyawan/pekerja 

 Tamu/pengunjung pusat 
kegiatan perkantoran, 

pedagang, pemerintah, 

universitas 

     I 

Pintu 

depan/belakang 

terbuka penuh 

75 cm  

 Pengunjung tempat 
olahraga, pusat 

hiburan/rekreasi, hotel, 

pusat perdagangan 

eceran/swalayan, 

rumahsakit, bioskop 

    II 

Pintu depan 

terbuka penh 

dan ditambah 

untuk 

pergerakan kursi 

roda 

 Orang cacat      III 

 

4. Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) 

Berdasakan Tabel 2.12 Penentuan satuan ruang parkir dibagi menjadi 

tiga jenis kendaraan dan berdasarkan penentuan SRP untuk mobil 

penumpang dibagi menjadi tiga golongan, seperti pada Tabel 2.12. 

Tabel 2.12 Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) 

No. Jenis kendaraan Satuan 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 

2 Bus/Truk  3,40 X 12,50 

3 Sepeda Motor 0,75 X 2,00 
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Seperti yang ditunjukan pada tabel diatas, yakni menunjukan satuan 

ruang parkir untuk masing-masing jenis kendaraan. Untuk lebih jelasnya 

maka masing-masing jenis kendaraan dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

1. Satuan Ruang Parkir Untuk Mobil Penumpang 

 

Gambar 2.2 Satuan Ruang Parkir Mobil Penumpang (dalam cm) 

Gol I  : B = 170  a1=10  Bp =230 = B + O + R 

    O = 55  L =470  Lp =500 = L + a1+ a2 

  R = 5   a2=20 

Gol II  : B = 170  a1=10  Bp =250 = B + O + R 

    O = 75  L =470  Lp =500= L + a1 + a2 

    R = 5   a2=20 

Gol III : B = 170  a1=10  Bp= 300 = B + O + R 

    O = 80  L =470  Lp=500 = L + a1 + a2 
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    R = 50  a2=20 

Satuan ruang parkir untuk penderita cacat khusuusnya bagi mereka 

yang menggunakan kursi roda harus mendapatkan perhatian khusus karena 

diperlukan ruang bebas yang lebih lebar. Untuk mempermudah pergerakan 

orang tersebut. Maka digunakan SRP dengan lebar 3.6 meter, minimal 3,2 

meter. 

Sedang untuk ambulance dapat disediakan SRP dengan lebar 3,0 m 

minimal 2,6 m. Penempatan dilakukan sedemikian rupa sehingga 

mempunyai akses yang baik ketempat kegiatan. Untuk lebih jelasnya maka 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

 

Gambar 2.3 satuan ruang parkir untuk penderita cacat dan ambulance 

 

2. Satuan Ruang Parkir Untuk Bus/Truk 

Satuan ruang parkir (SRP) untuk mobil bus dan truk besarnya 

dipengaruhi oleh besarnya kendaraan yang akan parkir, konsep yang 

dijadikan acuan untuk menetapkan SRP Mobil barang ataupun bus 

ditujukan dalam gambar berikut : 
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Gambar 2.4 Satuan Ruang Parkir (SRP) Untuk Bus/Truk (Dalam Satuan cm) 

Dimensi gambar adalah sebagai berikut: 

Bus/Truk 

Kecil  

B=170 

O=80 

R=30 

a1=10 

L  =470 

A2=20 

Bp=300 = B +O + R 

Lp=500 = L + a1 +a2 

Bus/truk 

sedang 

B=200 

O=80 

R=40 

a1=20 

L =800 

a2=20 

Bp = 320 = B + O + R 

Lp = 500= L+ a1 + a2 

Bus/truk 

besar  

B=250 

O=80 

R=50 

a1=30 

L =1200 

a2=20 

Bp = 380 = B + O + R 

Lp =1250=L + a1 +a2 

 

3. Satuan ruang parkir sepeda motor  

Satuan ruang parkir (SRP) untuk sepeda motor ditunjukan dalam 

gambar berikut: 

 

Gambar 2.5 Satuan Ruang Parkir (SRP) Untuk Sepeda Motor (dalam cm) 
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F. Metode Untuk Menentukan Kebutuhan Ruang Parkir  

Metode yang sering digunakan dalam menentukan kebutuhan ruang 

parkir adalah: 

1. Metode berdasarkan pada kepemilikan kendaraan  

Metode ini mengasumsikan adanya luas lahan parkir dengan jumlah 

kendaraan yang tercatat dipusat kota. Semakin meningkat jumlah 

penduduk maka kebutuhan lahan parkir semakin meningkat. 

2. Metode berdasarkan luas lantai bangunan 

Metode ini mengasumsikan bahwa kebutuhan parkir sangat terkait dengan 

jumlah kegiatan pada suatu besaran luas lantai bangunan dimana suatu 

kegiatan itu dilakukan. 

3. Metode berdasarkan selisih terbesar antara kedatangan dan keberangkatan  

Kendaraan 

Kebutuhan lahan parkir didapat dari akumulasi terbesar pada suatu selang 

waktu. Akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan parkir pada suatu 

tempat pada selang waktu tertentu, dimana jumlah kendaraan parkir tidak 

akan pernah sama pada suatu tempat dengan tempat lainya dari waktu  

ke waktu. 

G. Karakteristik Parkir  

Karakteristik parkir meliputi akumulasi parkir, durasi parkir, tingkat 

penggunaan dan tingkat pergantian parkir (turnover), indeks parkir, rata -rata 

durasi parkir dan jumah ruang parkir. 
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1. Akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan yang parkir pada suatu tempat, 

dan dibagi sesuai dengan jenis dan kategori perjalananya. Perhitungan 

akumulasi dapat menggunakan persamaan : 

Akumulasi Parkir = Qin – Qout + Qs.......................................................(2.1) 

Dengan: 

Qin  : kendaraan yang masuk lokasi  

Qout : kendaraan yang keluar lokasi  

QS : jumlah kendaraan yang sudah ada di lokasi sebelum pengamatan            

dilakukan 

Volume parkir = Qs + Qin ......................................................................(2.2) 

Dengan: 

Qs : jumlah kendaraan yang sudah dilokasi sebelum pengamatan 

Qsin  : kendaraan yang masuk lokasi 

2. Durasi Parkir  

Menurut (Budiarto dan Amirotul, 2007)  Durasi parkir adalah 

angka yang menunjukan berapa lama kendaraan berhenti.  Menurut 

Risdiyanto (2014) persamaan yang digunakan sebagai berikut : 

Durasi = Tout –Tin .............................................................. ....................(2.3) 

Dimana : 

Tout : Waktu saat kendaraan keluar area parkir  

Tin : Waktu saat kendaraan masuk areal parkir 
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Menurut (Oppenlender, 1976) untuk mengetahui rata-rata lamanya 

parkir dari seluruh kendaraan selama waktu survei dapat diketahui dari 

rumus berikut: 

D =
            

  
 ............................................... ....................(2.4) 

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

d1..dn : Durasi waktu kendaraan 1 s/d n 

Nt : Jumlah total kendaraan selama waktu survei 

3. Analisis Tingkat Pergantian Parkir 

Tingkat pergantian parkir di hitung dengan rumus berikut :  

TR =
  

     
 ................................................................... ....................(2.5) 

Keterangan : 

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

Nt : Jumlah total kendaraan selama waktu survei 

S  : Jumlah petak parkir yang tersedia di lokasi penelitian 

Ts : Lama periode analisis/waktu survei (jam) 

4. Indeks parkir (IP)  

cara untuk menyatakan presentase ruang yang ditempati oleh kendaraan 

yang parkir. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung indeks parkir 

adalah : 

IP =                 

                
 ............................................... (2.6) 
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a. IP < 1 artinya bahwa fasilitas parkir tidak bermasalah, dimana 

kebutuhan parkir tidak melebihi daya tampung/kapasitas normal. 

b. IP = 1 artinya bahwa kebutuhan parkir seimbang dengan daya 

tampung/kapasitas normal. 

c. IP > 1 artinya bahwa fasilitas parkir bermasalah, diamana 

kebutuhan parkir melebihi daya tampung/kapasitas norma 

5. Kapasitas Parkir 

Kapasitas ruang parkir merupakan kemampuan maksimum ruang 

tersebut dalam menampung kendaraan, dalam hal ini adalah volume 

kendaraan pemakai fasilitas parkir tersebut. Kendaraan pemakai fasilitas 

parkir ditinjau dari prosesnya yaitu datang, berdiam diri (parkir) dan pergi 

meninggalkan fasilitas parkir. Rumus yang digunakan untuk menyatakan 

kapasitas parkir adalah : 

KP = 
 

 
 .............................................................................. ....................(2.7) 

Keterangan : 

KP : Kapasitas parkir (kend/jam) 

S : Jumlah petak parkir yang tersedia di lokasi penelitian 

D : Rata-rata lamanya kendaraan parkir (kend/jam) 
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H. Pola Penataan Ruang Parkir  

Dalam mendsain taman parkir kriteria yang digunakan sebagai dasar 

dalam mendisain tempat/peralatan parkir adalah sebagai berikut (Dirjen 

Perhubungan Darat, 1998): 

a) Rencana Umum Dan Tata Ruang Daerah  (RUTRD) 

b) Keselamatan dan keancaran lalu lintas  

c) Kelestarian lingkungan 

d) Kemudahan bagi pengguna jasa 

e) Tersedianya tata guna lahan 

f) Letak antara jalan akses utama dengan tempat yang di layani 

1. Pola parkir mobil penumpang  

a. Parkir kendaraan satu sisi  

Pola parkir ini diterapkan apabila dalam suatu kegiatan 

ketersediaan ruang sangatlah sempit. 

1) Membentuk sudut 90
0
 

Pola parkir tipe ini mempunyai kelebihan yaitu dapat menampung 

lebih banyak kendaraan jika dibandingkan dengn pola parkir pararel, 

tetapi kemudahan dan kenyamanan pengemudi reatif lebih sedikit 

dibandingkan dengan jenis parkir dengan sudut dibawah 90
0
. 
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Gambar 2.6 Pola Parkir Tegak Lurus 

 

2) Membentuk Sudut 30
0
, 45

0
, 60

0
 

 Jenis parkir ini lebih banyak menampung kendaraan jika 

dibandingkan dengan jenis parkir pararel dan kenyamanan 

pengemudi relative besar jika dibandingkan dengan parkir jenis 

sudut 90
0. 

 

Gambar 2.7 Pola Parkir Sudut 

b. Parkir kendaran dua sisi  

Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai. 

1. Membentuk sudut 90
0
  

  Pada pola parkir ini arah gerak lalulintas kendaraan dapat stu arah 

atau dua arah. 
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Gambar 2.8 Pola Parkir Tegak Lurus Yang Berhadapan  

2. Membentuk Sudut 30
0
, 45

0
, 60

0
 

Pada parkir jenis ini kenyamanan pengemudi jauh lebih besar 

daripada parkir yang membentuk sudut 90
0
. 

 

Gambar 2.9 Pola Parkir Sudut yang Berhadapan 

c. Pola Parkir Pulau 

Pola parkir ini digunakan apabla ketersediaan lahan yang cukup luas  

1. Membentuk sudut 90
0 
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Gambar 2.10 Pola Tegak Lurus Dengan Dua Gang 

 

2. Membentuk Sudut 30
0
, 45

0
, 60

0
 

a. Bentuk tulang ikan tipe A 

 
  Gambar 2.11 Pola Parkir Sudut Dengan 2 Gang Tipe A 

b. Bentuk tulang ikan tipe B 
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Gambar 2.12 Pola Parkir Sudut Dengan 2 Gang Tipe B 

c. Bentuk tulang ikan tipe  C 

 
Gambar 2.13 Pola Parkir Sudut Dengan 2 Gang Tipe C 

Keterangan: h = jarak terjauh antara tepi luar satuan ruang parkir  

          w = lebar terjauh satuan ruang parkir pulau 

           b = lebar jalur gang 
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d. Pola Parkir Bus, Truk 

Untuk pola parkir bus, truk, posisi kendaraan dapat dibuat menyudut 

60
0
 ataupun 90

0
 tergantung dari luas area parkir, dari segi efektivitas 

ruang, posisi sudut 90
0
 lebih menguntungkan. 

1. Pola parkir satu sisi  

 

Gambar 2.14 Pola Parkir Satu Sisi Untuk Bus, Truk 

2. Pola parkir dua sisi 

 

Gambar 2.15 Pola Parkir Dua Sisi Untuk Bus, Truk  

e. Pola Parkir Sepeda Motor  

Pada umumnya posisi kendaraan adalah 90
0
 dalam segi ruang posisi 

parkir 90
0
 paling menguntungkan  

1. Pola parkir satu sisi 

Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang terbatas 
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Gambar 2.16 Pola Parkir Satu Sisi Untuk Sepeda Motor 

2. Pola Parkir Dua Sisi 

Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai (lebar 

ruas ≥ 5,6 m   

 

Gambar 2.17 Pola Parkir Dua Sisi Untuk Sepeda Motor 

3. Pola parkir pulau 

Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas  
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Gambar 2.18 Pola Parkir Pulau Untuk Sepeda Motor 

Keterangan: h = jarak terjauh antara tepi luar satuan ruang parkir  

          w = lebar terjauh satuan ruang parkir pulau 

           b = lebar jalur gang 

I. Tarif Parkir  

Tarif parkir adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh 

pemilik kendaraan selama memarkirkan kendaraanya pada suatu lahan parkir. 

Sistem pentarifan parkir dapat dibedakan menjadi berikut: 

1. Sistem Tetap 

Yaitu sistem pembayaran tarif parkir yang tidak membedakan lama suatu 

parkir dari kendaraan.  

2. Sistem berubah sesuai waktu (progresif) 

Yaitu sistem parkir yang memperhatikan dari lama parkir suatu kendaraan. 

3. Sistem kombinasi 

Yaitu sistem parkir yang mengkombinasikan dari kedua sistem 

pembayaran diatas. 
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J. Analisis Biaya  

Dalam perencanaan pembangunan suatu proyek, perlu lebih dahulu 

dilakukan penelitian (survey) dan penilaian (apparaisa) sebelum berlanjut 

pada pelaksanaan proyek yang bersangkutan. Biasanya pekerjaan penilaian 

dikerjakan oleh badan usaha atau lembaga yang bergerak dalam bidang 

penelitian perencanaan pembangunan, yaitu lembaga konsultan (Radiks 

Purba, 1997). 

Untuk rencana pembangunan suatu proyek baru, penelitian perlu dimulai 

dengan penelitian pendahuluan untuk memperoleh gambaran apakah 

pembangunan mungkin dilakukan terutama ditinjau dari segi teknis, lokasi 

dan keadaan lingkungan sekitar proyek. Untuk rehabilitasi atau perluasan 

proyek yang telah ada, dapat dimulai dari studi kelayakan. Bila penelitian dan 

penlialaian menunjukan manfaat yang positif, berarti manfaat yang nantinya 

akan diperoleh jika telah beroprasi melebihi biaya oprasional dan investasi, 

maka dilanjutkan dengan desain teknik kemudian pembangunanya (Radiks 

Purba 1997). 

Selain itu aspek yang penting dari suatu proyek adalah yang perlu 

dipelajari adalah aspek biaya (cost) dan manfaat (benefit). Guna memperoleh 

gambaran atas manfaat yang akan diperoleh dari pembangunan proyek itu, 

yaitu apakah ada manfaat finansiial atau tidak. 

K. Metode Nilai Sekarang (The Present Worth Method)  

Present Worth method (PW) didasarkan pada konsep ini dari seluruh arus 

kas suatu dasar ujung dari waktu disebut present. Berarti bahwa semua arus 
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kas masuk dan keluar di-discunted ke ujung sekarang dari waktu paada 

tingkat suku bunga yang biasanya adalah MARR. 

PW dari alternatif investasi adalah hitungan dari beberapa uang 

perorangan atau perusahaan mampu mengembalikan investasi yang melebihi 

biayanya. Untuk mendapatkan PW sebagai fungsi dari i % (tiap periode 

bungan) dari serangkaian arus kas masuk dan keluar, perlu dilakukan 

discunted jumlah future ke present dengan menggunakan tingkat suku bungan 

selama periode studi yang memadai (tahun misalnya) dengan persamaan 

sebagai berikut: 

PW (i %)  ∑           
   

-k
.................................................................(2.8) 

Dengan: 

FK = Arus kas future pada ahir periode k 

K   = Indeks untuk tiap periode penyusunan (0 ≤ k ≤ N) 

N   = Jumlah periode penyusunan dalam perencanaan 

I    = Tingkat suku bunga efektif  

L. Permasalahan Parkir 

Menurut Ahmad dalam Purwanto, (2018) dijelaskan aktivitas suatu pusat 

kegiatan akan menimbulkan aktivitas parkir kendaraan, bangkitan ini akan 

menimbulkan permasalahan seperti: 
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1. Bangkitan ini tidak dapat tertampung oleh fasilitas parkir diluar badan 

jalan yang tersedia, dan mengakibatkan meluap ke badan jalan. Luapan 

parkir dibadan jalan mengakibakan gangguan arus lalu lintas. 

2. Ketidaktersediaan fasilitas parkir diluar badan jalan sehingga bangkitan 

parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir. 
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