
 

1 

Institut Teknologi Nasional 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kendaraan tidak bergerak dalam waktu sementara karena ditinggalkan oleh 

pengemudinya dinamakan Parkir. (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996). 

Pengemudi kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk memarkirkan 

kendaraannya dekat dengan tempat mereka berkegiatan. Penyebab banyaknya  

kendaraan parkir di pinggir jalan dikarenakan beberpa gedung dan tempat 

kegiatan publik sebagian besar tidak menyediakan lahan parkir yang memadai. 

(Warpani, 1990). 

 

Apabila terdapat peningkatan volume kendaraan yang dibarengi dengan aktivitas 

kendaraan keluar masuk parkir, kegiatan parkir on street sangat berpengaruh 

dikarenakan berkurangnya kapasitas jalan pada jalan tersebut. Beberapa guna 

lahan yang menimbulkan kendaraan parkir di pinggir jalan yaitu pusat 

perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, perdagangan dan lain lain. 

 

Terdapat beberapa lokasi ruas jalan yang menjadi tempat parkir on street di Kota 

Jakarta yang menjadi pilihan untuk diteliti diantaranya yaitu Jalan KH Agus Salim 

Jakarta Pusat, Jalan Balai Pustaka Baru Jakarta Timur, dan Jalan Raden Patah 

Jakarta Selatan.   

 

Jika dikaitkan dengan fungsi jalan, ketiga jalan diatas memiliki fungsi jalan yang 

sama yaitu kolektor sekunder. Bila berdasarkan guna lahan untuk ketiga jalan 

diatas memiliki kegunaan lahan yang berbeda. Jalan KH Agus Salim terdapat 

guna lahan perdagangan, Jalan Balai Pustaka Baru terdapat guna lahan 

pendidikan, jasa kesehatan, sarana peribadatan serta perdagangan, dan guna lahan 

pendidikan dan jasa pemerintahan di Jalan Raden Patah. 

 

Dengan terdapatnya tarikan wisatawan pada suatu guna lahan, sehingga 

dibutuhkannya suatu ruang parkir yang sesuai standar untuk para wisatawan 
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ataupun pegawai di dekat kawasan tersebut untuk memarkirkan ataupun 

memberhentikan kendaraannya. Keberadaan parkir pinggir jalan juga akan 

menimbulkan permasalahan terhadap lalu lintas apabila volume kendaraan begitu 

tinggi sehingga akan berakibat pada kemacetan lalu lintas. Selain itu 

menimbulkan hambatan lalu lintas, dan kesemrawutan visualisasi kawasan 

tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Di wilayah studi memiliki kegunaan lahan yang berbeda seperti Jalan KH Agus 

Salim terdapat guna lahan perdagangan dengan lebar jalan 7 meter dan memiliki 

fungsi jalan kolektor sekunder, Jalan Balai Pustaka Baru terdapat guna lahan 

pendidikan, perdagangan, jasa kesehatan serta peribadatan dengan lebar jalan 4.7 

meter dan fungsi jalan kolektor sekunder, serta Jalan Raden Patah yang memiliki 

guna lahan pendidikan dan jasa pemerintahan dengan lebar jalan 5.7 meter dan 

memiliki fungsi jalan kolektor sekunder. Berdasarkan hasil pengamatan melalui 

google street view, untuk kapasitas Jalan KH Agus Salim sebesar 1.365 smp/jam 

dan memiliki volume 176 smp/jam. Jalan Balai Pustaka Baru memiliki kapasitas 

jalan sebesar 5.887 smp/jam dan volume 60 smp/jam sedangkan untuk Jalan 

Raden Patah memiliki kapasitas jalan sebesar 5.642 smp/jam dan volume 164 

smp/jam. 

 

Berdasarkan latar belakang bahwa parkir di pinggir jalan (on street) akan 

mempengaruhi kinerja jalan akibat pengurangan ruas jalan untuk ruang parkir. 

Sehingga rumusan masalah yang ditimbulkan adalah bagaimana dampak aktivitas 

parkir on street terhadap kinerja jalan di ruas Jalan KH Agus Salim, ruas Jalan 

Balai Pustaka Baru, dan ruas Jalan Raden Patah di Kota Jakarta. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi kinerja ruas jalan akibat 

parkir pinggir jalan di ruas Jalan KH Agus Salim, ruas Jalan Balai Pustaka Baru, 

dan ruas Jalan Raden Patah Kota Jakarta. 
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1.4 Sasaran Penelitian 

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan di atas adalah: 

1. Teridentifikasinya karakteristik parkir pinggir jalan di ruas Jalan KH Agus 

Salim, ruas Jalan Balai Pustaka Baru, dan ruas Jalan Raden Patah. 

2. Terindentifikasinya kecepatan rata-rata di ruas Jalan KH Agus Salim, ruas 

Jalan Balai Pustaka Baru, dan ruas Jalan Raden Patah. 

3. Teridentifikasinya volume kendaraan di ruas Jalan KH Agus Salim, ruas 

Jalan Balai Pustaka Baru, dan ruas Jalan Raden Patah. 

4. Teridentifikasinya kapasitas jalan di ruas Jalan KH Agus Salim, ruas Jalan 

Balai Pustaka Baru, dan ruas Jalan Raden Patah. 

5. Teridentifikasinya tingkat pelayanan jalan akibat parkir pinggir jalan di ruas 

Jalan KH Agus Salim, ruas Jalan Balai Pustaka Baru, dan ruas Jalan Raden 

Patah. 

6. Terindentifikasinya pengaruh parkir pinggir jalan terhadap kinerja jalan di 

ruas KH Agus Salim, ruas Jalan Balai Pustaka Baru, dan ruas Jalan Raden 

Patah. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Lokasi penelitian yang diteliti ini adalah ruas Jalan KH Agus Salim, Kelurahan 

Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ruas Jalan Balai Pustaka Baru, 

Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dan ruas Jalan 

Raden Patah, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Pemilihan wilayah penelitian didasarkan pada beberapa pandangan sebagai 

berikut : 

1. Koridor jalan tersebut merupakan koridor jalan yang dijadikan tempat 

parkir on street. 

2. Memiliki fungsi jalan yang sama yaitu kolektor sekunder. 

3. Terdapat guna lahan jasa pemerintahan, jasa kesehatan, pendidikan, 

peribadatan serta perdagangan yang akan menimbulkan tarikan orang 

untuk pergi ke tempat tersebut dan memarkirkan kendaraannya di pinggir 

jalan sehingga akan mengganggu arus lalu lintas di ruas jalan tersebut. 
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Gambar 1. 1 Peta Lokasi Jalan K.H Agus Salim, Jakarta Pusat 

 

 

Gambar 1. 2 Peta Lokasi Jalan Balai Pustaka Baru, Jakarta Timur 
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Gambar 1. 3 Peta Lokasi Jalan Raden Patah, Jakarta Selatan 

 

1.5.2 Ruang Lingkup Substansi 

Adapun batasan materi yang digunakan dalam penelitian ini :  

1. Karakteristik parkir meliputi volume parkir, akumulasi parkir, lama waktu 

parkir, angka pergantian parkir, dan kapasitas parkir. 

2. Kinerja ruas jalan meliputi kapasitas jalan, volume kendaraan, kecepatan 

rata-rata, dan tingkat pelayanan jalan. 

3. Koridor jalan yang terdapat parkir on street baik itu yang terdaftar resmi di 

pemerintahan maupun tidak terdaftar. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

sasaran, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup subtansi, dan 

sistematika penulisan terkait penelitian. 

BAB II TINJAUAN TEORI 
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Bab ini berisi  mengenai teori-teori serta dan rumus perhitungan yang akan 

digunakan sebagai bahan dasar penelitian ini 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah studi serta 

kompilasi data berupa hasil penelitian 

BAB V KARAKTERISTIK PARKIR ON STREET DAN PENGARUHNYA 

PADA KINERJA JALAN 

Bab ini berisi mengenai hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan 

data yang diolah dari hasil survei. 

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi perihal kesimpulan dari penelitian dan memberikan 

rekomendasi umtuk permasalahan yang diangkat dari penelitian ini.  


