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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Parkir  

Sistem transportasi umumnya dibagi menjadi tiga bagian utamainyaitu 

kendaraan,i sarana lalu lintas jalan, maupun terminal. Pergerakan laluilintas 

kendaraan menuju ke suatu tempat tertentu dan sampai di tempat tujuan yang 

dibutuhkan kemudian mencari tempat pemberhentian untuk meletakkan kendaraan 

yang sifatnya sementara disebut parkir (Riyadlus, S. dan Sri, W.M, 2017). Menurut 

kamus besar Bahasa Indonesia definisi parkir merupakan menghentikan atau 

meletakkan jenis kendaraan dengan waktu tertentu ditempat yang sudah disediakan. 

Keberhasilan didalam pengolahan dan pengoperasian area parkir mencerminkan 

keberhasilan didalam merencanakan transportasi. 

Aturan pemerintah PPiNo.i43 tahun 1993 parkir diartikan sebagai kendaraan 

yang tidak bergerak dilokasi-lokasi tertentu yang diatur oleh rambu-rambu, dan 

tidak hanya berfungsi sebagai menaikan atau menurunkan penumpang. Secara garis 

besar hukum parkir di tengah jalan tidak diperbolehkan, namun memarkir 

kendaraan dipinggir sisi jalan umumnya diizinkan.  

 

2.2. Prasarana Parkir  

Prasarana atau fasilitas parkirddi pelabuhan umumnya dibangun bersamaan 

dengan pembangunan gedung untuk memfasilitasi kendaraan yang masuk ke dalam 

area pelabuhan. Kendaran yang bergerak pasti berhenti dan mencari tempat parkir. 

Fasilitas parkir merupakan bagian dari system transportasi yang fungsinya sebagai 

tempat pemberhentian kendaraan. Menurut (Jendral Perhubungan Darat, 1998 ) 

sarana parkir diklasifikasikan sebagai berikut: 

Raka Nuka Rosada, Evaluasi Kinerja Parkir Kendaraan di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, 2018 
UIB Repository©2018



8 
 

Universitas Internasional Batam 

2.2.1 Parkir berdasarkan penempatannya  

1.) Parkir di jalan / On street parking 

Parkirndinjalanan umum merupakan jenis parkir dengan system 

penempatannya di sepanjang tepi jalan dengan tidak melebarkan kapasitas 

jalan itu sendiri. Parkir dengan system seperti on street parking umumnya 

diminati oleh pengendara karena keinginan memarkir kendaraanya dekat 

dengan tempat yang dituju. On street parking umumnya berada pada tempat 

penduduk yang padat, kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, pelabuhan, 

dan tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang parkir. Parkiran 

semacam ini bisa menyebabkan kerugian karna mengurangi efektifitas dari 

fungsi jalur lalu lintas yang sedang dilalui kendaraan sehingga 

mengakibatkan badan jalan tidak berfungsi dengan semestinya.  Menurut 

(Direktorat Perhubungan Darat, 1998)  On street parking meliputi :  

- Parkir di Pusat Kota, tidak dikontrol (No controlled)  

Parkiran dengan system ini dapat dilakukan dengan empat alternatif, 

meliputi : 

a.) Paralel terhadap jalan 

b.) Tegak lurus terhadap jalan 

c.) Centre of middle street / tengah jalan yang lebar kapasitasnya cukup 

untuk parkir lurus ataupun diagonal.  

d.) Diagonal atau membentuk sudut pada jalan 

Parkir paralel saat ini banyak dilakukan karena tidak banyak memakan area 

sepanjang melakukan manuver, dan lebih sedikit mengambil lebar jalan. 

(Direktorat PerhubunganiDarat, 1998). 
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- Parkir di Pusat Kota, dikontrol (controlled)  

Polayparking controlled yang diaplikasikan dari perencanaan transportasi 

terdapat 3 jenis, meliputi : 

a.) Batasan waktu parkir, contohnya: 1 jam di wilayah perkotaan, 2 jam 

pada lokasi pinggir perkotaan, dan 10-20 menit pada wilayah tertentu 

contohnya perkantoran bank maupun kantor jasa.  

b.) Disck Parking, cara system Disck Parking ini bekerja yaitu dengan 

memperagakan disk ataupun kartu yang bisa menunjukkan waktu 

tibanya angkatanikendaraan pada areaiparkir.  

c.) Parkirometer, system ini dijalankan dengan jam pengukur waktu yang 

diisi oleh pengendara dengan uang, dimana jam tersebut berfungsi 

sebagai mengukur lamanya waktu parkir. 

 

2.) Parkir di luargjalan / Off  street parking 

Kendala yang diakibatkan kendaraaniparkir dipinggir jalan,iperlu 

dilakukan memarkir kendaraan pada area luar jalan / Offfstreetpparking 

merupakan opsi terbaik. Salah satu jenis off street parking meliputi:  

- Gedung parkir 

Gedung parkir saat ini banyak dibangun dengan ketinggian rata-rata 

5 sampai 6 lantai. Terdapat 2 alternatif didalam biaya parkir yang akan 

diterima seperti bagian pemerintahanhsetempat menetapkan biaya 

nominal, atau bagian pemerintahan setempat memberikan kepada bagian 

pihak operasionallldengan menggunakan biaya struktural. Umumnya 
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pemerintah mengantisipasi permasalahan defisit parkir diluar jalan dengan 

perpajakan atau Rateffund. 

Berbeda dengan pihak swasta, pihak swasta yang terlibat didalam 

pembangunan gedung parkir ini biasanya tidakkmenerima subsidi dari 

pihak pemerintahan, sehingga tidak terjadi ladang bisnis di bidang ini agar 

mendapatkan profit.  

 

3.) Parkir di daerah perumahan 

System parkir pada area komplek sebenarnya terdapat kerugiannya 

yaitu mengakibatkan kendaraan parkir berjejeran dipinggir trotoarjijalan. 

Dampak positif dari hal tersebut yaitu berkurangnya laju arus kendaraan yang 

melalui jalan perumahan karena adanya kendaraan memarkir di pinggir jalan 

yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka kecelakaan dan 

meningkatnya angka keselamatan orang di area komplek tersebut.t      

Terdapat 2 system yang digunakan agar kondisi transportasi tetap 

efektif, yaitu parkirggratis untuk orang yang tinggal di komplek tersebut 

(membuat stiker khusus yang ditempelkan pada kendaraan) dan system 

pembayaran dengan kartu yang dicap setiap harinya.  
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2.3. Status Parkir 

Status parkir terdiri dari lima macam, yaitu:  

1.) Parkir umum 

Parkiran umum merupakan jenis perpakiran yang menggunakan lapangan, 

tanah, atau jalan yang system pengelolaannya dimiliki oleh pemerintah 

daerah. 

2.) Parkirrkhusus 

Parkir khusus merupakan jenis perpakiran yang menggunakan lapangan, 

tanah, atau jalan yang system pengelolaannyaiitidak dimiliki oleh 

pemerintah daerah melainkan dikelola dengan pihak yang berbeda.   

3.) Parkir darurat/emergency 

Parkir darurat merupakan perpakiran yang menggunakan lapangan, tanah, 

dan jalan milik pemerintah maupun swasta yang bersifat sewaktu-waktu.  

4.) Tamannparkir 

Parkirrtaman merupakan area gedung parkiran yang dilengkapiidengan 

prasarana dan fasilitasisaran perpakiran dengan system pengelolaannya 

dikendalikan kepada pemerintahan setempat.  

5.) Gedungpparkirr 

Gedunggparkir merupakan gedung yang digunakan sebagai lokasi parkir 

dengan system pengelolaannya dilakukan pemerintahan setempat maupun 

dikelola oleh pihak-pihak swasta yang sudah mendapatkan izin dari 

pemerintahhdaerah. 
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2.4. Parkir berdasarkan model kendaraan 

Golongan parkir berdasarkan model perparkiran yaitu untuk mempermudah 

pelayanan. Jenis parkir meliputi : 

1.) Parkir untuk sepeda atau kendaraan yang tidak bermesin 

2.) Parkir untukkbecak, dokar, maupunnandong 

3.) Parkir untuk kendaraannbermotor 

4.) Parkir untuk kendaraan mobil atau kendaraan yang rodanya lebih yang 

bermesin, seperti bus, atau truck. 

 

2.5. Parkir menurut tujuannya 

Menurut (Dirjen Perhubungan Darat,1998) perparkiran memiliki dua tujuan, 

meliputi :  

1.) Parkir penumpang : Sebagai kebutuhan menaik turunkan penumpang dari 

berbagai macam moda transportasi 

2.) Parkir barang : Sebagai kebutuhan membongkar atau memasukan barang ke 

dalam alat transportasi tertentu.  

  

2.6. Parkir menurut jenis pengoperasiannya 

System parkir didalam pengelolaannya dapat dibagi menjadi tiga, meliputi : 

1. Kepemikan parkir dan system pengoperasiannya dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah 

2. Kepemikan parkir milik pemerintahan setempat dengan system 

pengoperasiannya dilakukan oleh pihak swasta 

3. Kepemikan parkiradan system pengoperasiannya dilakukan oleh pihak 

swasta. 
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2.7. Satuan Ruang Parkir (SRP) 

Satuannruanggparkir (SRP) merupakan standar luasan parkiran yang sesuai 

dengan ukuran yang sudah ditentukan sebagai standar parkir kendaraan roda dua, 

roda empat, dan kendaraan besar, (Direktorat Jendral Perhubungan Darat,1998). 

Besaran ruang parkir dipengaruhi oleh: 

 

2.7.1. Dimensi kendaraan standar 

Penentuan besarnya SRP didasari dengan besaran angka satuan ruang parkir 

kendaraan yang standar. Ketentuan modellkendaraan harus ditentukan karenaahasil 

survei dilapangan memperlihatkan ketidak seragaman dimensi kendaraan. Hal 

tersebut dapat menentukan kapasitas daya tampung di area parkir. Dimensi standar 

kendaraan berpenumpang pada umumnya dapat ditunjukkan gambar 2.1  

 

Gambar 2.1 Dimensi standar kendaraan berpenumpang  

sumber : (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998) 
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Menurut (Pedoman Parkir Departemen Jendral Perhubungan Darat , 1998) 

besar satuan ruang parkir untuk tiap jenis kendaraan dapat dikategorikan sebagai 

berikut : 

1. Satuan ruang parkir kendaraan berpenumpang 

 

Gambar 2.2 Satuan Ruang Parkir Mobil Berpenumpang (dalam cm) 

Sumber : (Departemen Perhubungan Darat, 1998) 

 

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

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

  R = 5 a2 = 20  

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

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

  R = 5 a2 = 20  

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

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

  R = 50 a2 = 20  
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2. Satuan ruang parkir untuk bus / truck 

 

Gambar 2.3 Satuan Ruang Parkir Bus atau Truck (dalam cm) 

Sumber : (Departemen Perhubungan Darat, 1998) 

 

 

Bus/ Truk kecil : B = 170 a1 = 10 Bp = 260 = B+ O + R 

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

  R = 10 a2 = 20  

Bus/ Truk Besar : B = 350 a1 = 30 Bp = 440 = B + O + R 

  O = 80 L = 1200 Lp = 1250 = L+a1 + a2 

  R = 30 a2 = 20  
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3. Satuan Ruang parkir sepeda motor 

 

Gambar 2.4 Satuan Ruang Parkir Motor (dalam cm) 

Sumber : (Departemen Perhubungan Darat, 1998) 

Motor : B = 70 a1 = 20 Bp = 80 

  L = 175 a2 = 5 Lp = 200 = L + a1 + a2 

 

 

2.7.2. Ruang bebas kendaraan parkir  

Ruangbbebaspparkir kendaraan dibuat ke arahhlateral. Ruang bebas lateral 

digunakan ketika pintu kendaraanndibuka, kemudian diukur dariiujungppintu 

kendaraan sampai keebodi kendaraan yang sedang terpakir di sampingnya.  

Ruanggbebas dibutuhkan dengan tujuan sebagai antisipasi terjadi benturan 

saattpenumpang turun dari kendaraannya. Ruang bebas longitudinal diberikan 

didepan kendaraan untuk mengantisipasi benturan dengan dinding. Jarak bebas arah 

lateral dipakai sebesar 5 cm dan jarak bebas arah longitudinal sebesar 30 cm.    
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2.7.3. Lebar bukaan pintu kendaraan 

Dimensi lebar pintu saat kondisi terbuka adalah karakteristik pengguna 

kendaran saat memakai fasilitassparkir. Contohhlebar pintu kendaraan saat kondisi 

terbuka karyawan kantor berbeda dengan lebar bukaan pintu kendaraan pengunjung 

gedung perbelanjaan seperti mall. Karakteristik pemakai kendaraan yang 

memanfaatkan fasilitas parkir dibagi menjadi tiga, seperti pada table 2.1 dibawah 

ini.  

Tabel 2.1. Lebar bukaan pintu kendaraan 

Jenis Bukaan Pintu Pengguna dan Peruntukan Fasilitas Parkir Golongan 

Pintu depan / belakang 

terbuka tahap awal 55 

cm 

a. Karyawan / pekerja kantor 

b. Tamu atau visitor pusat perkantoran, 

pusat perdagangan, universitas. 

I 

Pintu depan / belakang 

terbuka penuh 75 cm 

a. Pengunjung tempat olahraga, bandar 

udara, pelabuhan, pusat hiburan, hotel, 

rumah sakit, bioskop, 
II 

Pintu depan terbuka 

penuh dan ditambah 

pergerakan kursi roda 

a. Orang cacat 

III 

Sumber: Pedoman perencanaan dan pengoperasian parkir 
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Table dibawah ini merupakan gambaran satuan ruang parkir untuk masing-

masing jenis kendaraan. Penentuan satuan ruang parkir (SRP) terbagi atas tiga jenis 

kendaraan dan penentuan untuk SRP mobil berpenumpang diklasifikasikan pada 

table 2.2 

Tabel 2.2. Klasifikasi SRP mobil berpenumpang 

No Jenis Kendaraan SRP dalam m2 

1 

a. Mobil penumpang golongan I 

b. Mobil penumpang golongan II 

c. Mobil penumpang golongan III 

2,30 x 5,00 

2,50 x 5,00 

3,00 x 5,00 

2 Bus / Truck 3,40 x 12,50 

3 Sepeda Motor 0,75 x 2,00 

Sumber: Pedoman perencanaan dan pengoperasian parkir 
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2.8. Karakteristik Parkir 

Karakteristik parkir merupakan sifat-dasar dalammmemberikan penilaian 

atas permasalahan perparkiran yang sedang berlangsung di lokasi studi. 

Karakteristikkparkir digunakan sebagai parameter dalam pengaruh pemanfaatan 

lahan yang berkaitan dengan jumlah besarnya kebutuhan area parkir yang harus 

dipersiapkan. Metode yang digunakan didalam menentukan karakteristik parkir 

menggunakan metode Hobbs (1979) dan metode Oppenlander (1976) yang 

mencakup tentang:  

 

1. Kapasitas Parkir 

Kapasitassparkir merupakan totalllkendaraan maksimum yangmmampu 

ditampung oleh suatu area parkir yang tersedia berdasarkan jenis 

kendaraan.  

 

2. Akumulasi Parkir 

Akumulasisparkir adalah total kendaraan parkir pada area parkir dengan 

waktu yang berbeda-beda. Menghitunggakumulasi biasanya digunakan  

cara menjumlahkankkendaraan yang telah menggunakan lahan parkir 

dengan kendaraan yang masuk, kemudian dikurangi dengan kendaraan 

yanggkeluar area parkir.  
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3. Volume Parkir 

Volumeeparkir merupakan total dari keseluruhan kendaraanyyang 

memakai fasilitas parkiran. Volumeeparkir dapat dihitung berdasarkan 

rumus : 

                                                  V = Nin + X                                        (2.1) 

Keterangan : 

V = Volume kendaraan yang menggunakan area parkir 

Nin = Total kendaraan masuk selama survey 

X = Jumlah kendaraan yang parkir sebelum dilakukan survey 

 

4. Tingkat Pergantian / Parking Turn Over  

Tingkat pergantian didapat berdasarkan total kendaraan yang 

menggunakan area parkir saat interval waktuutertentu dibagi dengan ruang 

parkir yang ada. Tingkat penggunaan parkir diperoleh dari total 

maksimum volume akumulasi kendaraan di selang waktu tertentu dibagi 

terhadap ruang parkir yang tersedia. Besarnya jumlah turnover parkir 

diperoleh dengan persamaan : 

 

                   𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟

𝑅𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
                      (2.2) 
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5. Indeks Parkir  

Indeks parkir merupakan persentase terhadap total kendaraan yang 

memarkir kendaraannya di lokasi.iparkir. Karakteristik tersebut 

merupakan cara didalam mengetahui kapasitas kebutuhan area parkir. 

Menghitung indekssparkir dapat digunakan rumus: 

 

                                     𝐼𝑃 =
𝐽𝐾𝑃 𝑚𝑎𝑥

𝐽𝑃𝑇
 𝑥 100%                      (2.3) 

 

Keterangan : 

IPI = IndeksSParkir (%) 

JKP = Total Akumulasi Maksimum Kendaraan Parkir (kendaraan)_ 

JPT = Total Kotak Parkir Tersedia (kendaraan) 

IPI < 100% artinya kapasitas parkir tidak ada masalah, dimana daya  

              tampung parkir masih dapat menampung kendaraan parkir.   

IPI = 100% artinya kapasitasSparkir seimbang terhadap kapasitas   

               parkir.   

IPI > i100% artinya kapasitas parkir bermasalah, dimana daya tampung   

               parkir melebihi batas kapasitasnya.   

 

6. Kinerja Ruang Parkir 

Analisis kebutuhan maksimum didalam kinerja area perparkiran dapat 

digunakan rumus kapasitas petak parkir yang ada dibagikan total 

akumulasi kendaraan maksimalnya :  

 

Raka Nuka Rosada, Evaluasi Kinerja Parkir Kendaraan di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, 2018 
UIB Repository©2018



22 
 

Universitas Internasional Batam 

     Kinerja Parkir =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑡𝑎𝑘 𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟 𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑥
           (2.4) 

 

2.9. Posisi Parkir 

Posisi parkir merupakan bentuk kendaraan saat berhenti dannmempengaruhi 

kapasitas area parkir. Posisi parkir yang umumnya digunakan di Indonesia menurut 

(Joko S, 2015) : 

2.9.1. Posisi parkir diluar badan jalan 

Parkir diluar badannjalan digunakan di lokasi yang tarikannya kuat tujuannya 

agar arus lalu lintas tidak terhambat. Design parkir di luar badan jalan harus 

seimbang dengan kebutuhannarea parker yang ada.  

1.) Pola parkir kendaraan roda empat berpenumpang satu sisi 

Pola parkir ini diaplikasikan apabila ketersediaan ruang parkir sempit. Seperti : 

a.) Pola dengan sudutt90° 

Pola parkir 90° memiliki kapasitas lebih dibanding pola parkir paralel. 

Pengemudi melakukan manuver kurang leluasa dibandingkan dengan parkir 

dibawah sudut 90º 

 

Gambar 2.5 Posisi Parkir Satu Sisi 

Sumber : (Departemen Perhubungan Darat, 1998) 
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b.) Pola parkir dengan sudut 30º, 45º, 60º 

Pola parkir ini memiliki daya tampung lebih banyak jika dibandingkan 

dengan pola parkir paralel. Pengemudi dapat melakukan manuver lebih 

leluasa dibandingkan dengan parkir sudut 90º  

 

Gambar 2.6 Posisi Parkir Sudut 

Sumber : (Departemen Perhubungan Darat, 1998) 

 

2.) Posisi parkir mobil berpenumpang satu sisi 

Pola parkir ini dapat diaplikasikan apabila ketersediaan ruang cukup memadai, 

seperti: 

a.) Parkir menyudut 90º 

Posisi parkir searah dengan pergerakan lalu lintas. Posisi parkir ini dapat 

dilakukan pada satu arah atau dua arah. 

 

Gambar 2.7 Posisi parkir dengan sudut 90° 

Sumber : (Departemen Perhubungan Darat, 1998) 
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b.) Posisi parkir dengannsudut 30º, 45º, 60º 

 

Gambar 2.8 Pola parkir sudut yang berhadapan 

Sumber : (Departemen Perhubungan Darat, 1998) 

 

3.) Posisi Parkir dengan bentuk pulau 

Posisi parkir tersebut diaplikasikan terhadap kapasitas ruang parkir yang sangat 

memadai dan memiliki daya tampung yang begitu besar, seperti: 

a.) Menyudut 90º 

 

Gambar 2.9 Taman parkir 90° dengan dua gang 

Sumber : (Departemen Perhubungan Darat, 1998) 
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b.) Menyudut 45º 

- Membentuk pola parkir tulang ikan tipe A 

 

Gambar 2.10 Taman Parkir Sudut dengan Dua Gang Tipe A 

Sumber : (Departemen Perhubungan Darat, 1998) 

 

- Membentuk pola parkir tulang ikan tipe B 

 

Gambar 2.11 Taman Parkir Sudut dengan Dua Gang Tipe B 

Sumber : (Departemen Perhubungan Darat, 1998) 
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- Membentuk pola parkir tulang ikan tipe C 

 

Gambar 2.12 Taman Parkir Sudut dengan Dua Gang Tipe C 

Sumber : (Departemen Perhubungan Darat, 1998) 

 

 

2.10. Kebutuhan Parkir 

Analisa kebutuhan perparkiran dilakukan sebagai tahap perencanaan 

evektifitas dan efisiensi pada area parker. Rencana awal untuk mengembangkan 

lahan parker ada tiga metode yang biasanya dipakai didalam menentukan 

kebutuhanpparkir, seperti: 

2.10.1. Metode terhadap luar lantai bangunan 

Metode tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan perkembangan 

kapasitas parkir yang dibutuhkan terhadap kapasitas perparkiran yang tersedia. 

Area lantai gedung dipengaruhi oleh total kendaraan yang memarkir kendaraan di 

sekitar bangunan tersebut. Kriteria dalam pengaplikasian besaran luas lantai 

bangunan dapat dilakukan di tempat perbelanjaan atau perkantoran. (Direktorat 

Jendral Perhubungan Darat,1998) 

Raka Nuka Rosada, Evaluasi Kinerja Parkir Kendaraan di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, 2018 
UIB Repository©2018



27 
 

Universitas Internasional Batam 

2.10.2. Metode terhadap kendaraan pribadi 

Metode tersebut dilakukan apabila luas lahan parkir dengan jumlah kendaraan 

yang tercatat menyamai jumlah catatan kendaraan dipusat kota. Meningkatnya 

jumlah kendaraan pribadi, maka kebutuhan lahan parkir juga mengalami 

peningkatan.  

2.10.3. Metodee terhadap selisih terbesar antara keberangkatan dan  

   kedatangan kendaraan 

Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis data akumulasiitmaksimum 

terhadap interval waktu penelitian. Akumulasipparkir merupakan total kendaraan 

yang memarkir kendaraan disuatu area parkir tertentu, Total akumulasi kendaraan 

yang memarkir kendaraan pasti berbeda-beda tergantung lokasi dan waktunya. 

 

2.11. Manajemen Sistem Parkir 

Management merupakan proses yang terjadi dari kegiatan planning, 

organizing, actuating, dan controlling. Tujuan dilakukannya manajemen 

laluulintassparkir yaitu supaya lalu lintas parkir dapat berjalan dengan baik, aman, 

nyaman, dan ekonomis. Manajemen parkir system merupakan hal yang penting 

didalam didalam pengendalian lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya masalah 

karena kemacetan, dan tingkat kebisingan dapat diminimalisir dan meningkatkan 

standar lingkungan. Upaya lain didalam manajemen parkir yaitu menentukan biaya 

pengelolaan parkir, dan penggunaan teknologi manajemen parkir (Tom, 2011)  
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2.12. Manajemen Lalu Lintas 

Manajemen lalullintas merupakan metode peraturan dan penggunaan system 

jalan yang telah ada dengannmaksud melaksanakan suatu kepentingan tertentu 

tanpa adanya pembuatan infrastrukturrbaru (Ahmad Afifi, 2017). Berdasarkan 

hukum undang-undang yang berlaku manajemen lalu lintas merupakan kerangka 

usaha diserta aktivitas kendaraan yang mencakup rencana, penyediaan, penerapan, 

perlindungan fasilitas dijalan dalam mewujudkan kelancaran arus lalu lintas di jalan 

itu sendiri. Hubungan manajemen lalu lintas terhadap parkiran ada dua macam 

yaitu: 

1.) Manajemenddiluar area parkir 

Lalu lintas di luar ruang parkir didasari oleh petunjuk kebijakan terhadap 

proses perencanaan dan pengontrolan. Proses perencanaan manajemen lalu lintas 

di luar ruang parkir dilakukan berkala, meliputi:  

a.) Mengatur pengendalian peruntukan lahanyberdasarkan kegiatan jasa, 

pemukiman, industry, maupun pertanian. Kaitannya terhadap parkir yaitu 

operasionalnya yang meliputi area perkantoran, pemerintahan, pelabuhan, 

bandara, sekolah, universitas, mall, rumah sakit, stadion, hotel, dan tempat 

wisata.  

b.) Mengatur ketersediaan area parkir pada luar badan jalan agar cocok 

terhadap syarat minimal area parkir dengan berbagai jenis peruntukan 

lahannya.  

c.) Mengatur batasan area parkir pada sisi jalan maupun jalan utama. 

d.) Mengatur arah kendaraan pada jalan utama. 

e.) Mengatur jalur khusus terhadap jalan angkutan 
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f.) Mengatur kualitas dan kuantitas tingkat layanan angkutannumum  

g.) Mengatur batas daerah operasi kendaraan pribadi 

h.) Mengatur tarif progresif terhadap retribusi parkir 

i.) Mengatur akses jalan ke tempat area parkir. 

2.) Manajemen di dalam ruang parkir 

Ketersediaan area parkir yang sesuai dengan kapasitasnya terhadap pusat 

kegiatan seperti pusat pemerintahan, perdagangan, layanan umum, dan lainnya 

adalah faktor yang dibutuhkan didalam system transportasi pada wilayah pusat  

kota sebab tumbuhnya daya tampung jalan raya cenderung kecil dibanding 

tumbuhnya mobilisasi transportasi dan bertambahnya jenissangkutan. Hal ini dapat 

menimbulkan membludaknya total kendaraan yang memarkir di sisi samping jalan, 

dan menyebabkan arus lalu lintas di jalan terganggu sehingga terjadi kepadatan 

arus.  Sehubungan dengan hal tersebut, pusat area kegiatan wajib membuat area 

parkir yang kapasitasnya tercukupi dengan maksud untuk meminimalisir kepadatan 

arus kendaraan terhadap lalu lintas di jalan raya. Meminimalisir kemacetan 

kendaraan terhadap offfstreetpparking tidaklah mudah, dikarnakan lahan yang 

dipakai sangatlah sempit dan tidak sebanding dengan total kendaraan yang selalu 

mengalami peningkatan, dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen lalu lintas sangat penting siterapkan pada daerah-daerah yang padat 

penduduknya maupun kota-kota besar. 
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2.12.1. Tujuan Manajemen Lalu Lintas 

Tujuannyang didapat dari penerapan manajemen system berlalu lintas, meliputi: 

1. Mencapai ukuran evektifitas terhadap kendaraan dan pergerakan lalu lintas 

secara keseluruhan, aksebilitasnya yang meningkat, penyeimbang 

pergerakan, dan sarana yang ada. 

2. Meningkatkan tingkat keselamatan dari pengguna dari berbagai pihak. 

3. Membenahi situasi kondisi lingkungan terhadap arus lalu lintas dimanapun 

lokasinya. 

4. Melakukan promosi tentang pemakaian energy secaraaefisien. 

 

2.12.2. Sasaran Manajemen Lalu Lintas 

Sasaran yang didapat dari tujuan lalu lintas diatas, meliputi: 

1. Menyederhanakan dan mengatur kinerja lalu lintas terhadap jenis 

manajemen, pemakaian jalan, serta kecepatan yang berbeda dengan tujuan 

meminimalisir terganggunya arusslalullintas. 

2. Meminimalisir angka kepadatan pada arus laluulintas, salah satunya yaitu 

dengan cara memperbanyak total kapasitas atau mengurangi 

volumeelaluulintas di jalan tersebut.  
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2.12.3. Manfaat Manajemen Lalu Lintas 

Beberapa manfaat yang didapatkan dengan menerapkan system manajemen 

lalu lintas ini, meliputi :  

1.) Efisiensi Pergerakan 

Efisiensi pergerakan kendaraan sangat dibutuhkan karena berhubungan 

dengan tingkat kecepatan dan mobilisasi. Perjalanan tanpa adanya 

keterlambatan merupakan suatu hal paling penting dalam pergerakan lalu 

lintas. 

 

2.) Keselamatan Pergerakan 

Kecelakaan umumnya terjadi karena kecepatan kendaraan yang relatif 

tidak terkontrol, tetapi bertentangan terhadap syarat pengefisiensian yang 

akan digapai. Semakin tingginyakkecepatan pada kendaraan maka 

kendaran tersebut semakin susah dikontrol jika diminta berhenti. 

Pergerakan pada batas tertentu sangatlah penting untuk menciptakan 

keseimbangan yang baik.  

 

2.13. Batasan Area Waktu Kendaraan 

Batas lamanya memarkir kendaraan dilakukan dengan menetapkanttarif 

progresif berdasarkan durasi parkiran atau melakukan batas durasi dari arus 

kendaraan. Cara yang digunakan untuk mengendalikan parkir dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 
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1.) Parking meter atau alat ukur parkir, berupa jam digital (stoppwatch) 

yang digunakan sebagai tanda durasi parkir tersebut, dan jam tersebut 

akan berjalan berdasarkan total uang yang dimasukkan  

 

2.) System disk atau kartu, system ini biasanya disediakan di toko-toko 

setempat, dan didapatkan tanpa memungut biaya. Sistemkkartu ini 

meminta pengendara mengisi atau menandai waktu, hari, bulan, 

maupun tahun. Tarif card parking harus relevan terhadap peraturan 

pemerintah di wilayah tersebut dan kartu parkir hanya dipakai sekali 

parkir saja.  

 

3.) Sistem karcis, Pengendara yang akan masuk dengan cara menekan 

tombol pada mesin pintu masuk otomatis dan akan mengeluarkan 

karcis, kemudian pengendara masuk ke area parkir. Pengguna akan 

menunjukkan karcis tersebut dari dalam kendaraan apabila sudah 

selesai menggunakan fasilitas area parkir pada lokasi tersebut.  

 

4.) Surat izin parkir di area komplek, Parkir di perumahan umumnya 

menggunakan stiker kemudian ditempelkan di kendaraan sebagai tanda 

bahwa kendaraan tersebut adalah milik penduduk setempat. Hal 

tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalisir parkir liar dan sebagai 

keperluan keamanan komplek perumahan tersebut.  
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2.14. Ketetapan Area Parkir Berdasar pada Zona 

Penetapan parkir pada zona tertentu dapat digunakan cara sebagai berikut:  

1.) Berdasarkan waktu yang biasanya dikatakan tariffprogresif, semakin 

lama memakir kendaraan di area tersebut maka semakin mahal pula 

tarifnya, pemakaian yang seperti itu maka perlu dilakukan cara satu 

atau dua jam flat, kemudian apabila lebih dari itu, maka dikenakan 

tambahan waktu dan biaya. Hal tersebut sudah diaplikasikan pada 

wilayah Kota-kota besar dilIndonesia. 

 

2.) Berdasarkannzona pada pusat kegiatan diterapkan tarif progresif yang 

relatif mahal dibandingkan pada zona pinggiran kota maupun wilayah 

tersebut.  

 

3.) Tarifbbulanan biasanya digunakan terhadap pengendara yang parkir 

regular pada suatu tempat, misalnya di area perusahaan terhadap 

karyawan yang kerja di perusahaan tersebut ataupun apartemen 

terhadapppenghuninya. 

 

2.15. Keamanan Parkir 

Keamanan parkir yang didasarihhukum yang tegas adalah langkahhkongkrit 

yang dilakukan dalam upaya mengendalikan perparkiran sebagai upaya kinerja 

pada lalu lintas yang lebih baik. Salah satu cara didalam pengawasannparkir yaitu 

dilakukannya tindak tilang yang dilakukan oleh satuan kepolisian lalu lintas 
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terhadap pelanggar parkir dengan cara menderek kendaraan secara paksa sehingga 

dapat menimbulkan efek jera bagi kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. 

Contohnya peraturan pemerintah daerah Jakarta No 12 tahun 2003 tentanggLalu 

LintassAngkutanmJalannserta Undang-undang nomor 43 tahun 1993 tentang 

Sarana Berlalu Lintas di Jalan dengan upaya penggembokan maupun penderekan 

jika 10 sampai 30 menit tidak diambil di Dishub, aparat akan menderek mobil 

tersebut, dan biaya penderekan dibebankan kepada pemilik kendaraan.   

 

2.16.  Penelitian Sebelumnya 

Berbagai Penelitian sebelumnya ditampilkan pada tabel 2.3 

Tabel 2.3. Penelitian yang dilakukan sebelumnya 

Penelitian Judul Penelitian Lokasi Penelitian Fokus Penelitian 

Waisya Hidayat 

(2014) 

Upaya 

Peningkatan 

Kualitas Parkir di 

Malioboro 

Area Parkir Sepanjang 

Malioboro 

Yogyakarta 

Mencari Solusi dari kendala 

parkir yang disebabkan oleh 

oknum nakal, pejalan kaki, 

dan kawasan terbuka 

Adinda, T.B, 

dan Silvia, S, 

(2016) 

Studi Penggunaan 

Lahan Parkir 

Mobil di Kampus 

Itenas Bandung 

Kampus Itenas 

Bandung 

Mengevaluasi kinerja dan 

karakteristik parkir pada 

kendaraan mobil yang parkir 

di lingkungan Kampus Itenas 

Bandung 
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Riyadlus, S. 

dan Sri, W.M, 

(2017) 

Analisa 

Karakteristik 

Parkir di Satuan 

Ruang Parkir 

Pasar Larangan 

Sidoarjo 

Area Parkir Sepanjang 

Jalan Pasar Larangan 

Sidoarjo 

Mencari Solusi dari kendala 

parkir yang disebabkan oleh 

parkir di badan jalan dan di 

luar badan jalan dan 

menganalisis karakteristik 

parkir pada pasar tersebut 

Ciendra Dana 

Kusuma (2017) 

Evaluasi Kinerja 

Parkir di Kepri 

Mall Batam 

Area Parkir Kepri 

Mall 

Mengevaluasi dan menghitung 

jam puncak, area, kapasitas 

parkir, akumulasi parkir, dan 

analisa kebutuhan parkir 
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