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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tingginya pertumbuhan penduduk didaerah perkotaan memicu 

peningkatan aktivitas, di Kabupaten Purbalingga sendiri pertumbuhan penduduk 

mencapai  985,543 jiwa pada tahun 2019 (Bagus Setyo, 2019). Salah satu pemicu 

pengingkatan aktivitas  dalam bidang transportasi, semakin bertambahnya 

penduduk semakin meningkatkan mobilitas transportasi, menyebabkan suatu 

masalah yang sering di jumpai dalam sistem transportasi. Parkiran menjadi salah 

satu masalah dalam akhir – akhir ini karena sangat mempengaruhi pergerakan 

kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat yang mempunyai aktivitas 

tinggi laju pergerakannya terhambat oleh kendaraan yang akan parkir. 

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu 

pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah 

satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan 

transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu 

jaringan, terutama jaringan jalan raya. ( Budiarto dan Amirotul, 2007 ) 

Kebutuhan parkir di pengaruhi oleh peningkatan pengguna fasilitas publik 

seperti pusat pelayanan kesehatan, perkantoran, pendidikan dan pusat 

perbelanjaan. Salah satunya pasar tradisional karena tidak semua pasar tradisional 

mampu menyediakan lahan parkir yang mencukupi  Sehingga perlu adanya sarana 

Analisis Biaya Gedung…, Muhammad David Pamungkas, Fakultas Teknik dan Sains UMP, 2020



 

2 
 

parkir yang memadai untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi 

pengguna fasilitas publik tersebut. 

Pasar Kutasari merupakan Pasar tradisional yang berada di Kota 

Purbalingga. Pasar Kutasari berlokasi di Jalan Raya Tobong di Kecamatan 

Kutasari. Pasar ini berdiri diatas Hak Pakai dengan luas tanah 3.860 m² dan 

konstruksi bangunan Pasar seluas ±1.569 m² dengan jumlah kios 47 dan los kios 

12 buah yang bersumber dari data pengelola pasar. Terdapat kantor resmi yang 

mengelola pasar seperti pajak atapun permasalahan sertifikat hak milik kios dan 

untuk permasalahan parkir tersendiri di pegang langsung oleh DISHUB. 

Tingginya pergerakan lalu lintas harian di kawasan Pasar Kutasari berpengaruh 

terhadap pergerakan pada ruang parkir. Belum adanya tempat khusus untuk parkir 

membuat pengunjung memarkirkan kendaraanya di bahu jalan sehingga membuat 

kinerja ruas jalan terganggu. Permasalahan lalu lintas yang timbul akibat aktivitas 

kendaraan yang parkir di badan jalan karena kurangnya lahan parkir ini tentunya 

merugikan pengguna jalan, sehingga membutuhkan penanganan khusus dari 

Pemerintah Kota Purbalingga, salah satunya yaitu kegiatan parkir di badan jalan. 

Dari penelitian sebelumnya milik Bagus Setyo yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Parkir Terhadap Kinerja Jalan Raya Tobong, Purbalingga (Studi kasus : 

Pasar Kutasari di Purbalingga, Jawa Tengah)” telah didapatkan hasil dari adanya 

aktivitas parkir yang ada dijalan, dengan nilai dari data-data yang telah didapatkan 

yaitu akumulasi parkir sebesar 81 kendaraan, volume parkir 149 kendaraan, 

hambatan samping 782 kejadian, hambatan samping dengan tidak adanya parkir 

401 kejadian, kelas hambatan samping dengan adanya parkir berada pada H 

Analisis Biaya Gedung…, Muhammad David Pamungkas, Fakultas Teknik dan Sains UMP, 2020



 

3 
 

(tinggi), kelas hambatan samping dengan tidak adanya parkir berada pada M 

(sedang), kapasitas jalan sebesar 1450 smp/jam, kapasitas jalan dengan tidak 

adnya parkir sebesar 3339 smp/jam, volume lalu lintas 863 kend/jam, derajat 

kejenuhan dengan adanya parkir 0.61 dan tidak adanya parkir 0,26, dan tingkat 

pelayanan jalan. Berdasarkan latar belakang yang ada, si penulis menambahkan 

tentang biaya gedung parkir untuk menangani masalah parkir yang ada di badan 

jalan, dengan judul “Analisis Biaya Gedung Parkir dan Payback Periode Di 

Pasar Kutasari Purbalingga” 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana penyelesaian masalah parkir di bahu jalan dengan 

pembuatan gedung parkir dan Berapa jangka waktu pengembalian biaya 

pembuatan gedung parkir  dipasar kutasari? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui penyelesaian masalah parkir di bahu jalan dengan 

pembuatan gedung parkir dan jangka waktu pengembalian biaya 

pembuatan gedung parkir  dipasar kutasari Purbalingga. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan 

dalam penanganan masalah yang ditimbulkan dari parkir di badan jalan 

di Pasar Kutasari. 
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b. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang 

perencanaan wilayah dan kota. 

 

D. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah (bila ada), serta tujuan dan kegunaan penelitian. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang beberapa pengertian dan hasil kajian 

keilmuwan yang berkaitan dengan kegiatan parkir dan karakteristik lalu lintas. 

BAB III Metode Penelitian 

Membahas tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis 

data, serta tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian seperti deskriptif objek 

penelitian, analisa data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V Penutup 

Pada bab ini menjelaskan tentang simpulan dari penelitian, saran, 

keterbatasan dalam penelitian, dan agenda penelitian mendatang. 
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