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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Definisi Parkir 

Parkir merupakan kondisi suatu kendaraan yang tidak bergerak dan memiliki sifat 

sementara sebab ditinggalkan oleh pengemudinya. Setiap pengendara kendaraan 

bermotor, memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir 

kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan, atau aktivitasnya. 

Pembangunan sejumlah gedung, atau tempat-tempat kegiatan umum, sering kali 

tidak menyediakan area parkir yang cukup, sehingga berakibat pada sebagian lebar 

badan jalan dipergunakan untuk parkir kendaraan (Warpani, 1990). 

2.2 Jenis – Jenis Parkir 

Dalam perparkiran, pemilik kendaraan harus menempatkan kendaraannya dengan 

rapi agar tidak mengganggu pengguna kendaraan lainnya. Pada bagian ini, 

penjelasan mengenai jenis-jenis parkir dibedakan berdasarkan penempatan, status, 

dan jenis kendaraan.  

2.2.1 Jeni Parkir Berdasarkan Penempatan 

Menurut penempatannya, parkir dibagi menjadi dua jenis parkir, yaitu parkir di 

badan jalan dan parkir di luar badan jalan (Pedoman Teknis Penyelenggaraan 

Fasilitas Parkir, 1998). 

1. Parkir di Badan Jalan (On Street Parking)  

Parkir di badan jalan (on street parking), dilakukan di atas badan jalan dengan 

menggunakan sebagian badan jalan. Walaupun parkir jenis ini diminati, tetapi akan 

menimbulkan kerugian bagi pengguna transportasi yang lain. Hal ini disebabkan 

karena, parkir memanfaatkan badan jalan, mengurangi lebar manfaat jalan, 

sehingga dapat mengurangi arus lalu lintas, dan pada akhirnya akan menimbulkan 

gangguan pada fungsi jalan tersebut. Walaupun hanya beberapa kendaraan saja 

yang parkir di badan jalan, tetapi kendaraan tersebut secara efektif telah mengurangi 
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badan jalan. Kendaraan yang parkir di sisi jalan, merupakan faktor utama dari 50% 

kecelakaan yang terjadi di tengah ruas jalan, di daerah pertokoan. Hal ini terutama 

disebabkan karena, berkurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti, dan 

atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan-kendaraan yang lewat secara 

mendadak (Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998). 

2. Parkir di luar Badan Jalan (Off Street Parking)  

Parkir di luar badan jalan (off street parking), yaitu parkir yang lokasi penempatan 

kendaraannya tidak berada di badan jalan. Sistem parkir ini dapat berupa 

pelataran/taman parkir, dan bangunan bertingkat khusus parkir. Secara ideal lokasi 

yang dibutuhkan untuk parkir di luar badan jalan (off street parking), harus 

dibangun tidak terlalu jauh dari tempat yang dituju oleh pemarkir. Jarak parkir 

terjauh ke tempat tujuan tidak lebih dari 300 hingga 400 meter. Bila lebih dari itu, 

pemarkir akan mencari tempat parkir lain sebab merasa keberatan untuk berjalan 

jauh (Warpani,1990). 

 

Sumber : Miro, 1997 

a. Parkir di tepi jalan (on street parking)       b. Parkir di luar jalan (off Street Parking) 

Gambar 2.1  

Model-Model Pola Parkir 
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2.2.2 Jenis Parkir Berdasarkan Status 

Parkir kendaraan juga dapat dibagi menurut status lahan parkirnya. Menurut 

statusnya, parkir dibagi menjadi lima, yaitu: parkir umum, parkir khusus, parkir 

darurat, gedung parkir, dan area parkir (Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas 

Parkir, 1998). Berikut merupakan penjelasan terkait jenis parkir berdasarkan 

statusnya. 

A. Parkir Umum  

Parkir umum adalah area parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai, 

dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.  

 

B. Parkir Khusus  

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan yang 

pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga. 

 

C. Parkir Darurat 

Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum yang 

menggunakan lahan milik pemerintah daerah, maupun swasta, yang terjadi 

karena kegiatan yang insidentil. 

 

D. Gedung Parkir  

Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai area parkir yang 

pengelolannya dikuasai pemerintah daerah, atau pihak ketiga, yang telah 

mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah. 

 

E. Area Parkir  

Area parkir adalah suatu bangunan, atau lahan parkir lengkap dengan 

fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan, dan pengelolaannya dikuasai 

Pemerintah Daerah. 
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2.2.3 Jenis Parkir Berdasarkan Jenis Kendaraan  

Berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan area parkir, maka parkir dapat 

dibagi menjadi tiga, yaitu:  

1. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)  

2. Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)  

3. Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat atau lebih dan bermesin 

(mobil, taksi, dan lain-lain) 

2.3 Akses Masuk Dan Keluar Gedung Parkir 

Akses masuk dan keluar merupakan penghubung antar gedung parkir dengan jalan 

raya. Walaupun dalam parkiran berskala kecil, tidak perlu ada tanda akses keluar 

dan masuk, namun dalam parkir yang berskala besar, akses masuk dan keluar harus 

diberikan penunjuk arah atau signage, sehingga tertata rapi dan peletakan dari akses 

ini juga tidak boleh mengganggu kegitatan jalan raya yang terhubung dengan 

gedung parkir. 

Hubungan antara gedung parkir dengan akses jalan raya harus dijaga, dengan kata 

lain ada jarak tertentu sehingga mobil yang keluar dari gedung parkir tidak langsung 

berhubungan dengan jalan raya, dengan alasan keamanan dan juga menghindari 

adanya kemacetan di titik masuk dan keluar gedung parkir. Akses masuk dan keluar 

juga harus dibagi, bukan hanya untuk kendaraan, sehingga jalur mobil, sepeda 

motor, dan juga pedestrian dapat dipisah sehingga tidak mengganggu satu sama 

lain. Peletakan lampu lalu lintas juga dapat di jadikan sebuah fungsi tambahan 

untuk pengaturan sirkulasi, dan juga pembatas antara kendaraan yang akan keluar 

dengan yang melintas di jalan raya. 

2.4 Perhitungan Karakteristik Parkir  

Parameter yang mempengaruhi pemanfaatan lahan parkir (parking utilization) 

(Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998): 
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a. 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 dapat direncanakan besarnya 

ruang parkir yang diperlukan apabila akan dibuat pembangunan ruang parkir baru. 

Rumus yang digunakan adalah: 

Volume = Ei + X ……………………………… 

 Keterangan: 

 Ei = Jumlah kendaraan yang masuk (kendaraan) 

X = Kendaraan yang sudah ada sebelum waktu survei (kendaraan) 

 

b. Akumulasi  

Akumulasi adalah jumlah kendaraan dalam periode waktu tertentu. Satuan 

akumulasi adalah kendaraan. 

Akumulasi = X + Ei – Ex………………………… 

Keterangan:  

X = Jumlah kendaraan yang ada sebelumnya  

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

Ex = Entry (kendaraan yang keluar pada lokasi parkir) 

 

c. Durasi/Lama Waktu Parkir  

Durasi parkir adalah informasi yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui lama 

suatu kendaraan parkir. Informasi ini diketahui dengan cara mengamati waktu 

kendaraan tersebut masuk dan waktu kendaraan tersebut keluar. 

 D = 
(𝑁𝑥)𝑥 (𝑋)𝑥 (𝐼)

𝑁𝑡
 ………………………….. 
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Keterangan: 

  D = Rata-rata lamanya parkir (jam/kendaraan) 

Nx = Jumlah kendaraan yang parkir selama waktu x  

 X = Jumlah Interval 

 Nt = Jumlah Total kendaraan pada saat dilakukan survei 

 

d. Kapasitas Parkir 

Kapasitas parkir adalah banyaknya kendaraan yang dapat dilayani oleh suatu lahan 

parkir selama waktu pelayanan/penelitian. 

KP = 
𝑆

𝐷
……………………………………. 

Keterangan: 

 KP = Kapasitas parkir (kendaraan/jam) 

 S = Jumlah petak parkir (banyaknya petak) 

 D = Rata-rata lamanya parkir (jam/kendaraan) 

 

e. Ketersediaan Parkir (Parking Supply) 

Penyediaan parkir (parking supply), atau kemampuan penyediaan parkir adalah 

batas ukuran banyaknya kendaraan yang dapat ditampung selama periode waktu 

tertentu (selama waktu survei). Rumus yang digunakan untuk menyatukan 

penyediaan parkir adalah sebagai berikut: 

Ps = 
(𝑆)𝑥 (𝑇𝑠)

𝐷
 𝑓 ……………………………. 

Keterangan: 

 Ps = Daya tamping kendaraan yang dapat diparkir (kendaraan) 

 S = Jumlah petak parkir yang tersedia di lokasi penelitian  

 Ts = Lama periode analisis/waktu survei (jam) 

 D = Waktu rata-rata lama parkir (jam/kend) 

 𝑓 = Faktor pengurangan akibat pergantian parkir, nilai antara 0,85 s/d 0,95. 
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f. Indeks Parkir  

Indeks parkir yaitu persentase dari akumulasi jumlah kendaraan pada selang waktu 

tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia dikalikan 100%. 

IP = (Akumulasi x 100%) / petak parkir tersedia …………. 

Sebagai pedoman besaran nilai IP adalah: 

Nilai IP > 1 artinya kebutuhan parkir melebihi daya tampung/jumlah petak parkir 

Nilai IP < 1 artinya kebutuhan parkir di bawah daya tampung/jumlah petak parkir  

Nilai IP = 1 artinya kebutuhan parkir seimbang dengan daya tamping/jumlah petak 

      parkir  

 

g. Tingkat Pergantian Parkir  

Pergantian parkir adalah tingkat pemakaian ruang parkir yang diperoleh dengan 

membagi volume parkir jumlah ruang yang tersedia untuk periode tertentu, satuan 

adalah kendaraan/petak parkir. 

TR = Volume parkir / petak parkir tersedia…………… 

 

h. Kebutuhan Ruang Parkir  

Analisis kebutuhan ruang parkir adalah jumlah tempat yang dibutuhkan untuk 

menampung kendaraan yang membutuhkan parkir berdasarkan fasilitas, dan fungsi 

dari sebuah tata guna lahan. Untuk mengetahui kebutuhan parkir pada surat 

kawasan yang di studi. Adapun analisis kebutuhan parkir ini dapat dihitung dengan 

menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

Z = 
𝑌 .  𝐷 

𝑇
…………………………. 

Keterangan: 

Z = Ruang parkir yang dibutuhkan  

Y= Jumlah kendaraan yang diparkir selama periode penelitian  

D = Rata-rata durasi parkir  

T = Lama waktu pengamatan 
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2.5 Pola parkir 

Untuk melakukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan parkir, terlebih dahulu 

perlu dipikirkan pola parkir yang akan diimplementasikan. Pola parkir tersebut akan 

baik apabila sesuai dengan kondisi yang ada. Pola parkir tersebut adalah sabagai 

berikut (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998): 

1. Pola Parkir Paralel 

Pola parkir ini menampung kendaraan lebih sedikit dibandingkan dengan pola 

parkir bersudut. 

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

Gambar 2.2 

Pola Parkir Paralel Daerah Datar 

 

2. Pola Parkir Bersudut 30°, 45°, 60°  

Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan 

pola parkir paralel. Kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver 

masuk dan keluar ruangan parkir lebih besar jika dibandingkan dengan pola parkir 

dengan sudut 90°. 

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

Gambar 2.3 

Pola Parkir Sudut 300 
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Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

Gambar 2.4 

Pola Parkir Sudut 45o 

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

Gambar 2.5  

Pola Parkir Sudut 60o 

 

3. Pola Parkir 900 

Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan 

pola parkir paralel. Tetapi kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan 

manuver masuk dan keluar ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

sudut yang lebih kecil dari sudut 90°. 

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

Gambar 2.6  

Pola Parkir Menyudut 90o 
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2.6 Penentuan Jumlah Ruang Parkir  

Adapun metode yang sering digunakan untuk menentukan kebutuhan lahan parkir 

(Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998), yaitu: 

A. Berdasarkan hasil studi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  

Metode ini mengasumsikan adanya hubungan antara luas lahan parkir, 

dengan karateristik lokasi kegiatan. Hasil penelitian direktorat jenderal 

perhubungan darat yang terdapat dalam pedoman teknis penyelenggaraan 

fasilitas parkir 1998, dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan 

(SRP) dengan pertimbangan fungsi tempat dan daya tampung seperti tertera 

pada tabel-tabel berikut: 

Tabel 2.1  

Penentuan Jumlah Ruang Parkir Pusat Perdagangan 

Luas Areal Total (100m2) 10 20 50 100 500 1000 1500 2000 

Kebutuhan (SRP) 59 67 88 125 415 777 1140 1502 

 

Tabel 2.2  

Penentuan Jumlah Ruang Parkir Pusat Perkantoran 

Jumlah karyawan 
1000 125

0 

150

0 

175

0 

200

0 

250

0 

300

0 

400

0 

500

0 

Kebutuh

an (SRP) 

Administra

si 

235 236 237 238 239 240 242 246 249 

Pelayanan 

Umum 

288 289 290 291 291 293 295 298 302 

 

Tabel 2.3  

Penentuan Jumlah Ruang Parkir Pasar Swalayan 

Luas Areal Total (100m2) 50 75 100 150 200 300 400 500 1000 

Kebutuhan (SRP) 225 250 270 310 350 440 520 600 1050 
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Tabel 2.4  

Penentuan Jumlah Ruang Parkir Pasar 

Luas Areal Total (100m2) 40 50 75 100 200 300 400 500 1000 

Kebutuhan (SRP) 160 185 240 300 520 750 970 1200 2300 

 

2.7 Satuan Ruang Parkir (SRP) 

Suatu satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakan 

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

dan buka pintu. Satuan ruang parkir digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang 

parkir. Untuk menentukan satuan ruang parkir didasarkan atas pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut (Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 

1998): 

a. Dimensi Kendaraan Standar Untuk Mobil Penumpang 

Sumber: Neufert, 1996 

Gambar 2.7  

Dimensi Mobil Penumpang 

 

b. 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 luar pintu ke badan kendaraan parkir yang ada 

disampingnya. Ruang bebas ini diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu 

kendaraan dengan kendaraan yang diparkir di sampingnya, pada saat penumpang 

turun dari kendaraan. Ruang arah memanjang diberikan di depan kendaraan untuk 
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menghindari benturan dengan dinding, atau kendaraan yang lewat jalur gang 

(aisle). Jarak bebas arah lateral di ambil sebesar 5 cm, dan jarak bebas arah 

longitudinal 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 kegiatan perbelanjaan. Dalam hal ini, karakteristik pengguna kendaraan yang 

memanfaatkan fasilitas parkir dipilih menjadi tiga golongan seperti yang 

ditunjukkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.5  

Lebar Bukaan Pintu Kendaraan Mobil Penumpang 

No Jenis Bukaan Pintu 
Pengguna dan/atau Peruntukan Fasilitas 

Parkir 

1 
Pintu depan/belakang 

terbuka tahap awal 55 cm 

Karyawan/pekerja kantor, rumah sakit, 

Tamu/pengunjung pusat kegiatan 

perkantoran, perdagangan, dan 

pemerintah, universitas 

2 
Pintu depan/belakang 

terbuka penuh 75 cm 

Pengunjung tempat olahraga, pusat 

hiburan/rekreasi, hotel, pusat 

perdagangan eceran/swalayan, rumah 

sakit dan bioskop 

3 

Pintu depan terbuka penuh 

dan ditambah untuk 

pergerakan kursi 

Orang Cacat 

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

Dari pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir 1998, seperti tertera pada 

tabel di atas, luasan satuan ruang parkir (SRP) tiap golongan kendaraan mobil 

penumpang, dan sepeda motor berbeda-beda. Luasan terbesar dimiliki oleh mobil 

penumpang golongan III sebesar 3x5 m2 dan untuk sepeda motor sebesar 0,75x2 

m2. 
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d. Penentuan Satuan Ruang Parkir  

Penentuan satuan ruang parkir berdasarkan jenis kendaraan dikelompokan menjadi 

dua jenis seperti bawah ini: 

Tabel 2.6 

Dimensi Mobil Penumpang (SRP) 

No Jenis Kendaraan Satuan Ruang Parkir (m3) 

1  Mobil penumpang untuk 

golongan I 

 Mobil penumpang untuk 

golongan II 

 Mobil penumpang untuk 

golongan III 

2,30 x 5,00 

2,50 x 5,00 

3,00 x 500 

2 Bus/Truk 3,40 x 12,50 

3 Sepeda Motor 0,75 x 2,00 
     Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

Sedangkan besar satuan ruang parkir untuk tiap jenis kendaraan yang telah 

distandarkan dalam pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir 1998 adalah 

sebagai berikut: 

1. Satuan ruang parkir (SRP) untuk mobil penumpang ditunjukkan pada 

gambar berikut. 

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

Gambar 2.8 

Satuan Ruang Parkir Untuk Mobil Penumpang (dalam cm) 
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Keterangan:  

 B = Lebar total kendaraan        O = Lebar bukaan pintu 

 L = Panjang total kendaraan    a1, a2 = Jarak bebas arah longitudinal 

 R = Jarak bebas arah lateral 

Dimana: 

1. Golongan I : B = 170  a1 = 10  Bp = 230 = B + O + R 

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

  R = 50    a2 = 20 

 

2. Golongan II : B = 170   a1 = 10  Bp = 250 = B + O + R 

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

    R = 50  a2 = 20 

3. Golongan III : B = 170  a1 = 10  Bp = 300 = B + O + R 

     O = 80  L = 470  Lp = 500 = L + a1 + a2 

      R = 50  a2 = 20 

 

2. Satuan ruang parkir (SRP) untuk sepeda motor ditunjukkan dalam gambar 

berikut. 

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

Gambar 2.9  

Tata Cara Parkir Sepeda Motor 
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Dari pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir 1998, seperti pada gambar di 

atas, terlihat bahwa untuk sepeda motor pengaturan penempatan ruang parkirnya 

memiliki ukuran lebar 0,7 meter, panjang total 2 meter (terbagi menjadi panjang 

kendaraan 1,75 meter, jarak bebas depan 5 cm, jarak bebas belakang 20 cm). 

 

2.8 Penetapan Lokasi Parkir 

Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Menteri Perhubungan. 

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas untuk umum, dilakukan dengan 

memperhatikan:  

1. Rencana umum tata ruang,   

2. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas,  

3. Kelestarian lingkungan,   

4. Kemudahan bagi pengguna jasa, 

5. Estetika kota. 

Keberadaan fasilitas parkir untuk umum, berupa gedung parkir atau taman parkir, 

harus menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga penetapan 

lokasinya terutama menyangkut akses keluar masuk fasilitas parkir harus dirancang 

agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Setiap jalan dapat dipergunakan 

sebagai tempat berhenti atau parkir, apabila tidak dilarang oleh rambu-rambu, 

marka, tanda-tanda lain, atau di tempat-tempat tertentu, seperti: 

 Sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan 

sepeda yang telah ditentukan; 

 Pada jalur khusus pejalan kaki atau lingkungan tertentu, di atas jembatan; 

 Pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan; 

 Di muka pintu keluar masuk pekarangan; 

 Pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat 

lalu lintas; 

 Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis. 
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2.9 Larangan Parkir 

Dilarang parkir artinya pengendara tidak diperbolehkan parkir di area ini dan 

meninggalkan kendaraannya. Berikut merupakan tempat-tempat di mana dilarang 

untuk parkir, yaitu: 

1. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan kaki, atau 

tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan. 

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

Gambar 2.10   

Tata Cara Parkir Dekat Penyeberangan Pejalan Kaki 

 

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

kurang dari 500 meter 

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

Gambar 2.11  

Tata Cara Parkir Dekat Tikungan 
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3. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan 

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

Gambar 2.12  

Tata Cara Parkir Menjelang Persimpangan 

 

4. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan 

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998  

Gambar 2.13  

Tata Cara Parkir Dekat Jembatan 

 

5. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang 

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998  

Gambar 2.14  

Tata Cara Parkir Dekat Rel Kereta Api 
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6. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung 

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998  

Gambar 2.15  

Tata Cara Parkir Dekat Akses Bangunan 

 

7. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah hydrant/keran pemadam kebakaran 

atau sumber sejenis 

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

Gambar 2.16  

Tata Cara Parkir Dekat Hydrant 

 

2.10 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsinya 

Menurut PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan, klasifikasi jalan berdasarkan 

fungsinya adalah sebagai berikut: 

1. Jalan arteri primer, adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang ke satu 

dengan kota jenjang kedua. Untuk jalan arteri primer wilayah perkotaan, 

mengikuti kriteria sebagai berikut: 
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- Jalan arteri primer dalam kota merupakan terusan arteri primer luar kota. 

- Jalan arteri primer melalui atau menuju kawasan primer. 

- Jalan arteri primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 

60 km/jam. 

- Lebar badan jalan tidak kurang dari 11 meter. 

- Lalu lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah lalu lintas regional. 

Untuk itu, lalu lintas tersebut tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang 

alik dan lalu lintas lokal, dan kegiatan 1okal. 

- Kendaraan angkutan berat dan kendaraan umum bus dapat diijinkan 

menggunakan jalan ini. 

- Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien, jarak antara jalan masuk/akses 

langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 meter. 

- Persimpangan diatur dengan pengaturan tertentu, sesuai dengan volume 

lalu lintasnya. 

- Mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas harian rata-

rata. 

- Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi 

jalan yang lain. 

- Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan ini tidak diijinkan. 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.  
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Tabel 2.7  

Perbandingan Hasil Penelitian 

Penulis / 

Komponen 

Penulis 

Putu Alit Suthanaya 

Eko Ari Purnomo, Atik 

Purnamasari, Djoko Purwanto, 

Supriyono 

Yunita A.E. Messah, Roky A.E 

Lay Kanny, Andi Hidaya Rizal 

Judul 

Penelitian 

Analisis Karakteristik dan 

Kebutuhan Ruang Parkir 
Analisis Kebutuhan Ruang Parir Analisis Kebutuhan Lahan Parkir 

Lokasi 

Penelitian 

Pusat Perbelanjaan di Kabupaten 

Badung 

Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro Kampus Tembalang 

Rumah Sakit Umum Prof. Dr. 

A.Z. Johannes Kupang 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Data Primer 

- Survei Pengunjung 

- Survei Inventarisasi Fasilitas 

Parkir 

- Survei Kordon Parkir 

- Pemodelan Kebutuhan Ruang 

Parkir 

 

Data Sekunder 

- Data diperoleh dari Manajemen 

pusat perbelanjaan 

Data Primer 

- Kondisi/lokasi saat ini 

- Kapasitas parkir yang tersedia 

- Kendaraan 

- Keluaran kendaraan parkir 

 

Data Sekunder 

- Peta situasi 

- Denah ruang parkir 

- Populasi mahasiswa, 

dosen,kariawan fakultas teknik 

kampus Undip Tembalang 

Survei Primer 

- Survey langsung di lapangan 

untuk mendapatkan jumlah 

kendaraan yang parkir 

dengan mencatat plat nomor 

kendaraan masuk dan keluar 
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Penulis / 

Komponen 

Penulis 

Putu Alit Suthanaya 

Eko Ari Purnomo, Atik 

Purnamasari, Djoko Purwanto, 

Supriyono 

Yunita A.E. Messah, Roky A.E 

Lay Kanny, Andi Hidaya Rizal 

Hasil 

Penelitian 

Dapat diketahui jumlah indeks 

parkir dan akumulasi parkir rata-rata 

untuk kendaraan ringan, dan sepeda 

motor. 

 

Dapat diketahui akumulasi parkir 

rata-rata kendaraan ringan dan 

sepeda motor, sehingga diketahui 

luas bangunan yang diperlukan 

untuk akumulasi parkir rata- rata per 

jam 

Pengamatan langsung pada kondisi 

eksisting ruang parkir fakultas 

teknik menunjukan kebutuhan ruang 

parkir sudah melebihi dari 

ketersediaan ruang parkir untuk 

menampung kendaraan mobil. 

Tetapi masih kekurangan ruang 

parkir untuk kendaraan mobil dan 

motor di fakultas teknik (sipil, 

geodesi, dll) 

Dapat mengetahui variable yang 

berpengaruh terhadap kebutuhan 

ruang parkir dan berdasarkan 

luas lantai bangunan. 

 

Dapat diketahui kebutuhan ruang 

parkir untuk kendaraan motor 

dan kendaraan mobil di Rumah 

Sakit Umum Kupang. 

Sumber: Putu Alit Suthanaya (2010). Analisis Karakteristik Dan Kebutuhan Ruang Parkir pada Pusat Perbelanjaan Di Kabupaten Badung. Eko Ari Purnomo, 

Atik Purnamasari, Djoko Purwanto, Supriyono (2014). Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Untuk Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Kampus Tembalang. 

Yunita A.E. Messah, Roky A.E Lay Kanny, Andi Hidaya Rizal (2012). Analisis Kebutuhan Ruang Parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr. W.Z. Johannes 

Kupang
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Penelitian terdahulu yang dilakukan Eko Ari Purnomo mengenai Analisis 

Kebutuhan Ruang Parkir untuk Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Kampus 

Tembalang, menggunakan metode pengumpulan data primer dengan cara survei 

kondisi/lokasi saat ini, kapasitas parkir yang tersedia, keluaran kendaraan parkir. 

Untuk data sekunder yaitu, peta situasi, denah ruang parkir, populasi mahasiswa, 

dosen, kariawan fakultas teknik kampus Undip Tembalang. Sehingga hasil keluaran 

penelitian adalah dapat diketahui kebutuhan ruang parkir untuk kendaraan motor 

dan kendaraan mobil di Undip Tembalang.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan Putu Alit Suthanaya, (2010) mengenai Analisis 

Karakteristik dan Kebutuhan Ruang Parkir pada Pusat Perbelanjaan di Kabupaten 

Badung. Menggunakan metode pengumpulan data primer dengan cara survei 

pengunjung, survei inventarisasi fasilitas parkir, survei kordon parkir, pemodelan 

kebutuhan ruang parkir. Untuk data sekunder yaitu, data diperoleh dari manajemen 

pusat perbelanjaan. Sehungga hasil keluaran penelitian adalah, dapat diketahui 

jumlah indeks parkir dan akumulasi parkir rata-rata untuk kendaraan ringan, dan 

sepeda motor, dapat diketahui akumulasi parkir rata-rata kendaraan ringan dan 

sepeda motor, sehingga diketahui luas bangunan yang diperlukan untuk akumulasi 

parkir rata- rata per jam. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Yunita A. Messah, Roky A.E. lay Kanny, Andi 

Hidayat Rizal, (2012) mengenai Analisis Kebutuhan Lahan Parkir di Rumah Sakit 

Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Menggunakan metode 

pengumpulan data primer dengan cara survei langsung di lapangan untuk 

mendapatkan jumlah kendaraan yang parkir dengan mencatat plat nomor kendaraan 

masuk dan keluar. Untuk metode analisis menggunakan analisis regresi untuk 

mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap kebutuhan ruang parkir, dan 

berdasarkan luas lantai bangunan. Sehingga hasil keluaran penelitian adalah, dapat 

mengetahui variable yang berpengaruh terhadap kebutuhan ruang parkir dan 

berdasarkan luas lantai bangunan, dan dapat diketahui kebutuhan ruang parkir 

untuk kendaraan motor dan kendaraan mobil di Rumah Sakit Umum Kupang. 
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Jika dilihat dari ketiga penelitian sebelumnya terkait, judul penelitian, metode 

pengumpulan data, metode analisis data, serta hasil penelitian, maka perbandingan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, untuk judul penelitian ini 

adalah, Identifikasi Karakteristik Perparkiran di Koridor Jalan Surapati, Kota 

Bandung. Untuk metode pengumpulan data, sama dengan penelitian terdahulu, 

yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik survei dalam penelitian 

ini adalah dengan cara observasi untuk melihat beberapa kondisi saat ini di Koridor 

Jalan Surapati, antara lain mengetahui kondisi lokasi perparkiran on street parking 

dan off street parking dan mengetahui volume parkir, akumulasi parkir, durasi 

parkir, kapasitas parkir, ketersediaan parkir. Untuk data sekunder meliputi dari 

buku referensi terkait studi, kebijakan tentang perparkiran, peraturan dan pedoman 

terkait perparkiran, dan studi pustaka yang berkaitan dengan penataan parkir. 

Kajian studi literatur dilakukan untuk menentukan penataan perparkiran yang 

efektif dalam suatu parkir kendaraan mobil dan kendaraan sepeda motor. Metode 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan 

pendekatan Kuantitatif. Sehingga hasil keluaran penelitian adalah teridentifikasinya 

kondisi perparkiran di Koridor Jalan Surapati, teridentifikasinya karateristik parkir 

di Koridor Jalan Surapati, serta terciptanya perparkiran yang efektif sesuai kondisi 

yang ada di Koridor Jalan Surapati. 

 

 

 

 

 

 

 

 




