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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Parkir 

Kendaraan tidak mungkin bergerak terus-menerus, akan ada waktunya 

kendaraan itu harus berhenti, baik itu bersifat sementara maupun bersifat lama 

atau biasa yang disebut parkir. Banyak permasalahan lalu lintas ditimbulkan 

karena perparkiran. Jika dimanfaatkan dengan baik dengan kebijakan-kebijakan 

tertentu yang direncanakan secara matang, maka perparkiran dapat digunakan 

sebagai salah satu alat untuk mengelola lalu lintas. (Warpani, 2002, dalam Ida 

Hadijah dan Leni Sriharyani). 

Menurut PP No. 43 tahun 1993 parkir didefinisikan sebagai kendaran yang 

berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau 

tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan 

orang dan atau barang. Sedangkan definisi lain tentang parkir adalah keadaan 

dimana suatu kendaraan berhenti untuk sementara (menurunkan muatan) atau 

berhenti cukup lama. Sehingga tempat parkir ini harus ada pada saat akhir atau 

tujuan perjalanan sudah dicapai (Warpani, 1990, dalam Ida Hadijah dan Leni 

Sriharyani).  

Tata Cara Parkir Dan Perlengkapan Parkir Dalam melaksanakan parkir, 

baik pengemudi maupun juru parkir harus memperhatikan hal-hal berikut:  

1. Batas parkir yang dinyatakan dengan marka jalan pembatas. 
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2. Keamanan kendaraan, dengan mengunci pintu kendaraan sesuai dengan 

jenis fasilitasnya, tata cara parkir adalah sebagai berikut.  

a) Fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir :  

• dalam melakukan parkir, juru parkir dapat memandu pengemudi 

kendaraan.  

• juru parkir memberi karcis bukti pembayaran sebelum 

kendaraan keluar 

• juru parkir harus menggenakan seragam dan identitas.  

b) Fasilitas parkir dengan pengendalian parkir (menggunakan pintu 

masuk/ keluar): 

• pada pintu masuk, baik dengan petugas maupun dengan pintu 

otomatis,  pengemudi harus mendapatkan karcis tanda parkir, 

yang mencantumkan  jam masuk (bila diperlukan, petugas 

mencatat nomor kendaraan) 

• dengan dan tanpa juru parkir, pengemudi memarkirkan 

kendaraan sesuai dengan tata -cara parkir 

• Pada pintu keluar, petugas harus memeriksa kebenaran karcis 

tanda parkir, mencatat lama parkir, menghitung tarif parkir 

sesuai dengan ketentuan, menerima pembayaran parkir dengan 

menyerahkan karcis bukti pembayaran pada pengemudi. (Ida 

Hadijah, Leni Sriharyani : 2016).  
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B. Jenis Parkir  

Lalu lintas baik yang bergerak pada suatu saat akan berhenti. Setiap 

perjalanan akan sampai pada tujuan sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana 

perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai 

tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir. Sarana parkir ini 

pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi (Direktorat Jendral Perhubungan 

Darat, 1998) :  

1. Parkir di badan jalan (on street parking)  

Parkir di badan jalan adalah jenis parkir yang penempatannya di 

sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu 

sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi 

pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat 

parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup 

tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya 

tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah 

kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas 

jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. 

(Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998) 

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

Parkir di luar badan jalan adalah parkir yang menempatkan kendaraan 

pada peralatan parkir tertentu, atau di halaman terbuku maupun di dalam 

bangunan khusus untuk parkir yang direncanakan berdasarkan standar yang 
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berlaku, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan tidak mengurangi 

lebar efektif jalan. (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998) 

 

C. Kebijakan Terkait Larangan Parkir 

Perparkiran merupakan bagian penting dalam manajemen lalu lintas, untuk 

itu dibutuhkan dukungan kebijakan perparkiran yang harus dilaksanakan secara 

konsisten dan teratur. Sasaran utama kebijakan itu adalah pengendalian wilayah, 

meningkatkan fungsi dan peranan jalan serta keselamatan lalu lintas. Bila 

permintaan terhadap parkir meningkat dan tidak mungkin untuk memenuhinya, 

maka sudah tentu mempertimbangkan penerapan suatu kebijaksanaan cara lain 

untuk mengendalikannya. Adapun kebijakan parkir tersebut antara lain (Dirjen 

Perhubungan Darat (1998), Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas 

Parkir. Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta) :   

1. Sepanjang 6 meter, sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan 

kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.   

2. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius 

kurang dari 500 m.  

3. Sepanjang 50 meter dan sesudah jembatan.   

4. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang 

diagonal   

5. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang tegak 

lurus.   

6. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan.   
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7. Sepanjang 6 meter dan sesudah akses bangunan gedung.   

8. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran 

atau sumber air sejenis. 

 

D. Karakterristik Parkir 

Karakteristik parkir yang diperlukan dalam analisis on street parking ini 

antara lain akumulasi parkir, volume parkir, dan kapasitas parkir (Jaya Wikrama, 

A. A. (2010). Analisis Karakteristik dan Kebutuhan Parkir di Pasar Kreneng. 

Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, 14(2)) 

1. Akumulasi Parkir  

Akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan yang sedang berada pada 

suatu lahan parkir pada selang waktu tertentu dan dibagi sesuai dengan 

kategori jenis maksud perjalanan, dimana integrasi dari akumulasi parkir 

selama periode tertentu menunjukkan beban parkir (jumlah kendaraan 

parkir) dalam satuan jam kendaraan per periode waktu tertentu (Hobbs, 

1995). Informasi ini  di jadikan sebagai ukuran kebutuhan ruang parkir di 

lokasi penelitian dan juga sebagai informasi untuk mengetahui jumlah 

kendaraan yang sedang berada pada suatu lahan parkir pada selang waktu 

tertentu. (Dhiki Dwi L.A, 2016).  

Menurut Rusdiyanto (2014) persamaan yang digunakan untuk 

menghitung akumulasi parkir seperti di bawah ini (Jaya Wikrama, A. A. 

(2010). Analisis Karakteristik dan Kebutuhan Parkir di Pasar Kreneng. 

Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, 14(2)) : 
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Akumulasi = X + Ei – Ex  ...................................................... (2.2) 

dimana:   

Ei = Entry (jumlah kendaraan yang masuk pada lokasi parkir)   

Ex = Exit (kendaraan yang keluar pada lokasi parkir) 

X = jumlah kendaraan yang ada sebelumnya 

2. Volume Parkir  

Volume parkir adalah jumlah kendaraan yang telah menggunakan 

ruang parkir pada suatu lahan parkir tertentu dalam suatu waktu tertentu 

(biasanya per hari). Perhitungan volume parkir dapat digunakan sebagai 

petunjuk apakah ruang parkir yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan 

parkir kendaraan atau tidak (Hobbs, 1995). Berdasarkan volume tersebut 

maka data volume parkir bisa di dapatkan atau ditentukan hari puncak 

dalam satu minggu, bahkan hari puncak dalam satu bulan (Budiarto dan 

Amirotul, 2007)dan dapat direncanakan besarnya ruang parkir yang 

diperlukan apabila akan dibuat pembangunan ruang parkir baru. Rumus 

yang digunakan (Jaya Wikrama, A. A. (2010). Analisis Karakteristik dan 

Kebutuhan Parkir di Pasar Kreneng. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, 14(2)) 

adalah:   

VP = Ei + X   ................................................................... .................. 

(2.4) 

dimana :   

VP = Volume Parkir   

Ei = Entry (kendaraan yang masuk kelokasi)   
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X = Kendaraan yang sudah parkir sebelum waktu survai 

3. Durasi parkir  

Rata-rata lamanya parkir (D) adalah waktu rata-rata yang digunakan 

oleh setiap kendaraan pada fasilitas parkir. Menurut waktu yang digunakan 

untuk parkir,maka parkir dapat diklasifikasikan menurut (Jaya Wikrama, A. 

A. (2010). Analisis Karakteristik dan Kebutuhan Parkir di Pasar Kreneng. 

Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, 14(2)) sebagai berikut:  

a) Parkir Waktu Singkat (Short Parkers), yaitu pemarkir yang 

menggunakan ruang parkir kurang dari 1 jam dan untuk keperluan 

berdagang (Busines Trip).   

b) Parkir waktu sedang (Middle Parkers), yaitu pemarkir yang 

menggunakan antara 1 – 4 jam dan untuk keperluan berbelanja.   

c) Parkir Waktu Lama (Long Parkers), yaitu pemarkir yang 

menggunakan ruang parkir lebih dari 4 jam, biasanya untuk 

keperluan bekerja.  

Persamaan yang dapat dipakai menurut (Oppenlender, 1976) untuk 

mencari rata-rata lamanya parkir (D) adalah:   

D = Extime – Entime ................................................................... (2.7)  

Dimana :   

Extime = waktu saat kendaraan keluar dari lokasi parkir  

Entime = waktu saat kendaraan masuk dari lokasi parkir 

Nt = Jumlah kendaraan parkir. 
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E. Standar Kebutuhan Parkir 

Standar kebutuhan parkir adalah suatu ukuran yang dapat dipergunakan 

untuk jumlah kebutuhan parkir kendaraan berdasarkan fasilitas dan fungsi dari 

tataguna lahan (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996). Kebutuhan parkir 

untuk setiap tata guna lahan berbeda-beda, begitu pula untuk setiap negara bahkan 

daerah mempunyai standar yang berbeda-beda.Untuk standar kebutuhan ruang 

parkir dapat dilihat pada table 

 

Tabel 2.1. Standar Kebutuhan Parkir 

Peruntukan Satuan untuk mobil penumpang 

(SRP) 

Kebutuhan 

Ruang Parkir 

Pusat Perdagangan 

• Pertokoan  

• Pasar Swalayan 

• Pasar 

 

Pusat Pertokoan 

• Pelayanan bukan 

umum 

• Pelayanan umum 

 

Sekolah 

Hotel/Tempat 

Penginapan 

Rumah Sakit 

Bioskop 

 

SRP / 100 m2 luas lantai efektif 

SRP / 100 m2 luas lantai efektif 

SRP / 100 m2 luas lantai efektif 

 

 

SRP / 100 m2 luas lantai 

SRP / 100 m2 luas lantai 

 

SRP / mahasiswa 

SRP / kamar 

SRP / tempat tidur 

SRP / tempat duduk 

 

3,5 – 7,5 

3,5 – 7,5 

 

 

 

1,5 – 3,5 

 

 

0,7 – 1,0 

0,2 – 1,0 

0,2 – 1,3 

0,1 – 0,4 

Sumber : Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996 

 

F. Penentuan Kebutuhan Parkir 

Jenis peruntukan kebutuhan parkir (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 

1996) dapat dikelompokkan: 
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1. Untuk kegiatan parkir tetap, yaitu pusat perdagangan, Pusat 

perkantoran swasta atau pemerintahan, pusat perdagangan eceran atau 

pasar swalayan, pasar, sekolah, tempat rekreasi, hotel atau tempat 

penginapan, dan rumah sakit  

2. Untuk kegiatan parkir yang bersifat sementara, yaitu bioskop, tempat 

pertunjukan, tempat pertandingan olahraga, dan rumah ibadah 

Penentuan kebutuhan ruang parkir pada pusat perdagangan dapat 

dilihat pada tabel. 

 

Tabel 2.2. Penentuan Kebutuhan Parkir 

Pusat Perdagangan 

Luas Area 

Total (100m2) 
Kebutuhan (SRP) 

Luas Area Total 

(100m2) 
Kebutuhan (SRP) 

10 59 500 415 

20 67 1.000 777 

50 88 1.500 1.140 

100 125 2.000 1.502 

Sumber : Direktorat Jendeal Perhubungan Darat, 1996 

 

G. Satuan Ruang Parkir (SRP) 

Satuan ruang parkir disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk 

meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda 

motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir 

(Dirjen Perhubungan Darat, 1996) Satuan ruang parkir (SRP) digunakan untuk 

mengukur kebutuhan ruang parkir. Tetapi untuk menentukan satuan ruang parkir 
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tidak terlepas dari pertimbangan - pertimbangan seperti halnya satuan satuan lain 

(Abubakar, 1998) Menurut Abubakar (1998) menyatakan bahwa untuk 

menentukan satuan ruang parkir (SRP) didasarkan atas pertimbangan 

pertimbangan hal sebagai berikut ini : 

 

1. Dimensi Kendaraan Standar 

 Gambar 2.1 Dimensi Kendaraan Standar Untuk Mobil Penumpang 

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998 

a = jarak gandar b = depan tergantung  h = tinggi total 

c = belakang tergantung d = lebar  L = panjang total 

B = lebar total 

 
Gambar 2.2 Dimensi Kendaraan Standar Untuk Sepeda Motor  

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998 

 

 

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



 

15 
 

2. Ruang Bebas Kendaraan Parkir 

Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan 

longitudinal kendaraan. Ruang bebas arah lateral ditetapkan pada saat 

posisi pintu kendaraan dibuka, yang diukur dari ujung terluar pintu ke 

badan kendaraan parkir yang ada di sampingnya. Ruang bebas ini 

diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan dan kendaraan 

yang parkir di sampingnya pada saat penumpang turun dari kendaraan. 

Ruang bebas arah memanjang diberikan di depan kendaraan untuk 

menghindari benturan dengan dinding atau kendaraan yang lewat jalur 

gang (aisle). Jarak bebas arah lateral diambil sebesar 5 cm dan jarak bebas 

arah longitudinal sebesar 30 cm (Dirjen Perhubungan Darat, 1996). 

3. Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)   

Penentuan satuan ruang parkir untuk masing-masing jenis kendaraan 

telah dianalisis sedemikian rupa dan dengan beberapa pendekatan. 

Penentuan SRP dibagi atas tiga jenis kendaraan dan berdasarkan 

penentuan SRP untuk mobil penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) 

golongan seperti pada tabel (Dirjen Perhubungan Darat, 1996). 
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Tabel 2.3. Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) 

No. Jenis Kendaraan SRP dalam m2 

1 a. Mobil Penumpang Gol.I 2,30 x 5,00 

  b. Mobil Penumpang Gol.II 2,50 x 5,00 

  c. Mobil Penumpang Gol.III 3,00 x 5,00 

2 Bus/Truk 3,40 x 12,50 

3 Sepeda Motor 0,75 x 2,00 

Sumber : Direktorat Jendral Perhubungan Darat,1998 

 

4. Lebar Bukaan Pintu Kendaraan  

Mobil penumpang diklasifikasikan menjadi tiga golongan yang 

didasarkan atas lebar bukaan pintu kendaraan yang dapat dilihat pada tabel 

(Dirjen Perhubungan Darat, 1996). 

Tabel 2.4. Lebar Bukaan Pintu Kendaraan 

Jenis Bukaan Pintu  
Pengguna dan/Peruntukan 

Fasilitas Parkir 
Golongan 

Pintu depan/belakang 

terbuka 55cm 

Karyawan/pekerja kantor 

Tamu/pengunjung perkantoran, 

perdagangan, pemerintahan, 

universitas 

I 

Pintu depan/belakang 

terbuka 75cm 

Pengunjung tempat olahraga, 

pusat hiburan/rekreasi, hotel, 

swalayan, bioskop, rumah sakit 

II 

Pintu depan terbuka + 

manuver kursi roda 
Orang cacat III 

Sumber : Direktorat Jendral Perhubungan Darat,1998 
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H. Permasalahan Parkir di Badan Jalan 

Dalam Desi Puspitasari (2016), Menurut Ansyori (2006 : 180), Aktifitas 

suatu pusat kegiatan akan menimbulkan aktifitas parkir kendaraan yang berpotensi 

menimbulkan masalah antara lain:  

1. Bangkitan tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan 

yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di 

badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalulintas.   

2. Tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga 

bangkitan parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk 

parkir sehingga akan mengakibatkan gangguan kelancaran lalu lintas. 

Perparkiran menimbulkan permasalahan mulai dari masyarakat, 

pengelola parkir, bahkan pemerintah daerah. Gaung dari jeritan 

konsumen terhadap permasalahan parkir sering di dengar di media 

massa baik elektronik maupun cetak, berbagai pengaduan di Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia dan bahkan sampai di bawa ke 

pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

Permasalahan tersebut antara lain : masalah penerapan tarif  yang 

semena-mena, kerusakan kendaraan di tempat parkir, kehilangan 

kendaraan, bahkan ketidak becusan Pemerintah daerah sebagai 

pengelola parkir. Hubungan Hukum yang timbul antara pengelola 

parkir dan konsumen serta berbagai permasalahan di atas 

memunculkan kepekaan masyarakat dalam fenomena sosial yang 

membuat sikap kritis dalam masalah perparkiran. 
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I. Tarif Parkir  

Tarif parkir adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh 

pemilik kendaraan selama mermarkir kendaraanya pada sautu lahan parkir 

tertentu. Sistem pentarifan parkir dapat dibedakan sebagai berikut (Peraturan 

Daerah Kabupaten Purbalingga, No.5 tahun 2012) :  

1. Sistem Tetap yaitu sistem pembayaran tarif parkir yang tidak 

membedakan lama waktu parkir dari sautu kendaraan.  

2. Sistem berubah sesuai waktu (progresif) yaitu sistem pembayaran tarif 

parkir yang memeperhatikan lama waktu parkir suatu kendaraan.  

3. Sistem kombinasi yaitu sistem pembayaran tarif parkir yang 

mengkombinasikan kedua sistem pembayaran diatas. 

 

Tabel 2.5. Tarif Parkir 

NO JENIS KENDARAAN BERMOTOR 
TARIF 1X PARKIR 

(Rp.) 

1 Sepeda Motor 1.000 / sekali parkir 

2 Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan sejenisnya 2.000 / sekali parkir 

3 Bus, Truk dan kendaraan sejenisnya 5.000 / sekali parkir 

4 Truk Gandeng, Trailer dan sejenisnya 7.500 / sekali parkir 

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, No.5 tahun 2012 

 

J. Pendapatan Parkir 

Struktur perbandingan tarif parkir yang wajar antara sepeda motor, 

kendaraan penumpang dan kendaraan truck/bus adalah sepeda motor lebih rendah 

dari kendaraan penumpang, dan kendaraan lebih rendah dari truck/bis (Abubakar 
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dkk, 1996 ). Untuk menghitung pendapatan parkir dapat diketahui melalui 

persamaan (Abubakar dkk, 1996 ), berikut : 

Pphr = Jkp x Tp...................................................... (2.5) 

Dimana : 

Pphr   = Pendapatan parkir perhari 

Jkp   = Jumlah kendaraan parkir 

Tp   = Tarif parkir 

Untuk mendapatkan hasil dari pendapatan rata-rata parkir dari dua hari 

survey dengan menggunakan persamaan (Abubakar dkk, 1996 ) berikut : 

Ppr + Kr =
𝑃𝑝𝑚 +𝑃𝑝𝑠

2
...................................................... (2.6) 

Dimana : 

Ppr + Kr  =  Pendapatan parkir  rata – rata kendaraan 

Ppm  = Pendapatan parkir rata-rata hari minggu 

Pps  = Pendapatan parkir rata-rata hari senin 

Untuk presentase jumlah kendaraan rata-rata menggunakan persamaan 

(Abubakar dkk, 1996 ) berikut : 

Jkr + r =
𝐽𝑘𝑚 +𝐽𝑘𝑠

2
...................................................... (2.7) 

Dimana : 

Jkr + r   = Jumlah kendaraan rata-rata 

Jkm   = Jumlah kendaran hari minggu 

Jks   = Jumlah kendaraan hari senin 
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K. Metode Payback Period 

Payback Period adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk 

mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan (Abdul Choliq, 2004). 

Payback Period atau Periode Pengembalian Modal dapat dihitung dengan cara 

membagikan nilai investasi (cost of invesment) dengan aliran kas bersih yang 

masuk per tahun (annual net cash flow). (Abdul Choliq, 2004). 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐾𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
.....................................................(2.8) 

 

L. Faktor Pertumbuhan  

Untuk memprediksi pertumbuhan Lalu Lintas digunakan metode 

Aritmatik, sebagai acuan Proyeksi Kinerja Ruas jalan dengan rumus sebagai 

berikut : 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖)𝑛 

Dimana : 

Pt : Jumlah pada tahun ke-t 

Po : Jumlah pada tahun dasar 

n : Jumlah tahun 

i : Angka pertumbuhan (%) 

 

Menurut Supranto (2000) dalam pencarian nilai Angka pertumbuhan (i) 

digunakan metode majemuk yang menggunakan nilai periode pertama dan 

terakhir. 
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𝑖 =  √
𝑝𝑛

𝑝𝑜

𝑛

− 1 

Dimana : 

i = Angka pertumbuhan (%) 

Pn = Nilai periode terakhir 

Po = Nilai periode perama  
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M. Peta Penelitian 

Tabel 2.13. Hasil penelitian terdahulu 

No 

 

Judul penelitian Penulis variabel Metode Hasil 

 

1 Analisis pengaruh 

parkir terhadap 

kinerja jalan raya 

tobong, purbalingga 

(studi kasus : pasar 

kutasari di 

purbalingga, jawa 

tengah) 

Bagus Setiyo 

(2019) 

Analisis Parkir 

Badan Jalan 

analisis yang 

dilakukan 

dengan  

cara 

mengamati 

kendaraan 

yang 

keluar/masuk  

Untuk mengetahui 

berapa banyak 

kendaraan yang 

parkir atau berada 

pada jalan raya 

tobong 

Data Hambatan 

Samping (PED, 

EEV, SMV, 

PSV) 

Analisa 

metode 

menggunakan 

teknik survey 

lapangan 

MKJI 1997 

untuk mendapat data 

hasil yang 

mengganggu diruas 

jalan, seperti: 

kendaraan roda 

dua/roda empat 

parkir sembarangan, 

pejual berjualan di 

bahu jalan dan 

angkutan umum 

berhenti sembarang 

dibahu jalan. Data 

ini didapat dengan 

mencatat beberapa 

hambatan samping 

Volume lalu 

lintas 

Analisa 

metode 

menggunakan 

teknik survey 

lapangan 

MKJI 1997 

untuk menghitung 

total jumlah 

kendaraan yang 

lewat di jalan raya 

tobong dalam satuan 

waktu ( jam) 

Analisis Derajat 

Kejenuhan 

Analisa 

metode 

menggunakan 

teknik survey 

lapangan 

MKJI 1997 

Untuk mengetahui 

data yang didapat 

dari data derajat 

kejenuhan pada jam 

puncak akibat 

aktivitas parkir 
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Tabel 2.14. Penelitian sekarang 

No Judul penelitian 

 

Peneliti Variabel Metode Hasil 

1 Analisis penanganan 

parkir di pasar 

kutasari purbalingga. 

Muhammad 

David 

Pamungkas 

(2020) 

Aktifitas 

Parkir 

analisis 

metode ini 

diperoleh dari 

hasil 

pengamatan 

jumlah 

kendaraan 

keluar dan 

masuk.dengan 

penelitian 

terdahulu 

mengetahui 

kendaraan yang 

parkir di badan 

jalan di jalan raya 

tobong, 

purbalingga 

Baiya Parkir Analisis 

metode ini 

dengan volume 

parkir 

mengetahui 

pendapatan parkir 

perhari 

Gedung Parkir Analisis 

dengan 

membuatkan 

gedung khusus 

parkir 

Dapat 

menghilangkan 

parkir yang berada 

di badan jalan (on-

street parking) 
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