
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Parkir 

 Tempat parkir merupakan bagian yang tidak terpisahkan sejak hadirnya 

kendaraan pertama sebagai sarana transportasi di dunia. Meskipun memiliki 

fungsi yang jelas, masih terdapat beberapa definisi yang menjelaskan apa itu 

parkir dengan mengandung arti yang tidak jauh berbeda secara umum. Definisi-

definisi yang ada penulis lampirkan sebagian sebagai berikut: 

1. Parkir merupakan tempat berhentinya kendaraan dalam jangka waktu 

tertentu secara umum. 

2. Kontinuitas pergerakan kendaraan tidak permanen, ada fase dimana 

pergerakan kendaraan diberhentikan sesuai penggunaannya dalam jangka 

waktu yang variatif, berdasarkan pengertian ini juga definisi tempat parkir 

dimaksudkan secara umum. 

3. Parkir merupakan kondisi dimana suatu kendaraan tidak berpindah dalam 

tempo waktu yang tidak singkat (Keputusan Dirjen Hubda No. 

272/HK.105/DRJD/96). 

4. Tidak mungkin semua kendaraan bergerak berkelanjutan tanpa henti, ada 

masa dimana kendaraan harus berhenti dalam jangka waktu tertentu 

(menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir 

(Warpani, 1992). 

5. Rentang waktu parkir (parking duration) adalah waktu parkir dari satu 

ruang parkir untuk satu kendaraan (Edward, 1992). 
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6. Parkir merupakan suatu kegiatan menempatkan atau melokasikan dengan 

memberhentikan kendaraan angkutan manusia atau barang (bermesin atau 

tidak bermesin) pada suatu tempat parkir dalam interval waktu tertentu 

(Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang No.11 tahun 1998,4). 

Berbasiskan pengertian dari definisi-definisi yang penulis lampirkan dapat  

diambil kesimpulan bahwa parkir merupakan suatu kondisi dimana tidak 

berpindahnya kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang bisa meliputi awal 

dari perjalanan, perhentian di tengah perjalanan, atau telah sampai pada tujuan 

perjalanan dalam interval waktu variatif sesuai dengan variabel keadaan dan 

kebutuhan yang ditempatkan pada suatu areal pemberhentian sesuai dengan 

ketetapan dari keputusan pemerintah atau pihak lain dalam bentuk perorangan 

maupun badan usaha. 

 

2.2 Tipe Perparkiran 

Tipe sarana parkir dikategorikan berdasarkan tata peletakannya, secara 

garis besar dibagi menjadi dua tipe penataan parkir, yaitu: (Khisty dan Lall, 1989). 

 

2.2.1 Penataan Parkir di Tepi Jalan (on-street parking) 

Tipe penataan parkir jenis ini mengacu pada penempatan lokasi parkir 

kendaraan pada sepanjang jalan dengan ada atau tidaknya pelebaran jalan sebagai 

border parkir. Tipe perparkiran ini memerlukan pengaturan yang baik karena 

selain tingkat penggunann lahan yang tinggi, juga terdapat beberapa kelemahan 

sebagai berikut: 
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1. Berpotensi terjadinya traffic jam. 

2. Menggangu kontinuitas arus kendaraan di jalan. 

3. Mengurangi kapasitas jalan karena lebar jalan yang menyempit. 

Penataan parkir di tepi jalan (on-street parking) dapat dikategorikan lagi 

menjadi jenis-jenis berikut (Direktorat Jendral Perhubungan Darat): 

1. Parkir Pada Kawasan Perumahan 

Konsekuensi dari semakin tingginya volume kendaraan di jalan dan parkir 

kendaraan yang menyebabkan hambatan bagi aliran arus kendaraan serta 

menurunnya kelas jalan menuntut dipelukannya perumusan kebijakan 

yang bertujuan menjaga stabilitas kontinuitas arus kendaraan secara 

optimal. Parkir di kawasan perumahan memiliki kelemahan yamg 

bersumber dari barisan parkiran kendaraan pada sepanjang trotoar jalan, 

bersamaan dengan kelemahan tersebut, parkir di kawasan perumahan juga 

memiliki kelebihan dari dituntutnya pengguna jalan di kawasan tersebut 

untuk mengoperasikan kendaraan dalam kecepatan yang relatif aman bagi 

para penghuni perumahan di kawasan tersebut. Parkir di kawasan 

perumahan umumnya di terapkan pada perumahan yang berlokasi di 

pinggiran kota karena lebih sesuai, Namun pada parkir di kawasan 

perumahan yang berlokasi di pusat kota pengontrolan diharuskan agar 

tercapainya aliran arus kendaraan yang optimal dan efektif. Umumnya 

tersedia dua opsi untuk pengontrolan parkir jenis ini, yaitu mengenakan 

biaya parkir dengan kartu yang distempel secara harian dan parkir bebas 

biaya bagi penghuni kawasan yang dapat berupa sticker penanda yang 

ditempelkan pada kendaraan penghuni kawasan. 
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2. Parkir Pada Pusat Kota,Tanpa kontrol (uncontrolled parking system)  

Umumnya tersedia 4 metode tata parkir kendaraan pada parkir pada pusat 

kota tanpa kontrol, yaitu: 

a. Kemiringan dengan derajat sudut tertentu terhadap arah jalan 

(parkir diagonal). 

b. Pada median jalan yang cukup luas dengan posisi siku ataupun 

regional terhadap arah jalan. 

c. Segaris (pararel) dengan arah jalan. 

d. Posisi menyiku (tegak lurus) dengan arah jalan. 

 Sistem parkir pararel umumnya diterapkan pada jalan dengan kelebaran 

yang kurang memadai, sementara untuk sistem parkir diagonal yang jarang 

diterapkan karena mengurangi lebar lebar jalan cukup banyak memiliki kapasitas 

parkir kendaraan yang lebih banyak. Kelemahan yang juga dimiliki oleh sistem 

parkir diagonal adalah tuntutan gerakan manuver yang lebih kompleks saat 

kendaraan hendak meninggalkan area parkir, durasi waktu yang lebih panjang, 

serta probabilitas terjadinya kecelakaan yang lebih besar bila dikomparasikan 

dengan sistem parkir pararel. Berdasarkan pertimbangan analisis tersebut sistem 

parkir pararel lebih umum diterapkan pada setiap jalan karena memiliki 

karakteristik yang lebih layak bagi para pengguna jalan secara keseluruhan. 

(Pusdiklat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998). 

3. Parkir di Pusat kota dengan Kontrol (controlled parking system) 

Pada controlled parking system terdapat 3 macam metode yang umumnya 

diterapkan oleh para konsultan transportasi, yaitu: 
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a. Disc parking 

Penerapan metode jenis ini mewajibkan para pengguna tempat 

parkir menunjukkan disc maupun kartu yang berisi data waktu 

kendaraan mulai parkir pada tempat yang telah disediakan. 

b. Meteran Parkir 

Penerapan metode jenis ini mewajibkan para pengguna tempat 

parkir untuk membayar terdahulu tarif pulsa parkir yang telah 

ditetapkan sesuai dengan durasi waktu parkir yang dibutuhkan oleh 

pengguna lahan parkir, apabila pengguna lahan parkir 

menggunakan lahan parkir diatas waktu yang telah ditetapkan 

maka akan dikenakan denda sesuai aturan yang telah ditentukan 

oleh pihak pengelola. Meteran parkir juga difungsikan sebagai 

pengumpul uang disamping pemanfaatannya sebagai pengukur 

durasi waktu parkir setiap kendaraan yang telah terdaftar. 

c. Penetapan Durasi Waktu Parkir 

Durasi waktu parkir yang sering diterapkan dalam peraturan 

perparkiran transportasi berkisar antara 15-20 menit pada Kantor 

Pos dan Bank, 1 jam pada kawasan pusat kota dan sekitarnya, serta 

2 jam pada kawasan pinggiran kota 

Berdasarkan posisi parkir, umumnya diterapkan posisi parkir dengan 

derajat kemiringan sudut-sudut istimewa trigonometri terhadap sumbu jalan yang 

terdiri dari sudut 0°, 30°, 45°, 60°, dan 90°. 
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2.2.2 Penataan Parkir di Luar Badan Jalan (off-street parking) 

Penataan parkir tipe ini menempatkan lokasi parkir kendaraan tanpa 

memanfaatkan badan jalan baik secara outdoor maupun indoor berdasarkan 

peraturan yang telah ditetapkan. Posisi parkir bisa diterapkan seperti on street 

parking dengan settingan sudut parkir yang bergantung pada bentuk serta luas 

pada pelataran parkir. Kelebihan yang dimiliki off-street parking adalah keamanan 

dari pencurian dan perusakan bila dibandingkan dengan on-street parking. 

Umumnya off-street parking dikategorikan lagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Gedung Parkir Bertingkat 

Umumnya gedung parkir bertingkat dirancang dengan jumlah tingkat 

minimal 5 lantai agar bisa difungsikan secara optimal dan efektif, serta 

berkapasitas dalam rentang 400 sampai 800 mobil sedan ukuran standard. 

Diterapkan dua jenis sistem biaya parkir yang dikenakan pada para 

pengguna kendaraan, tergantung pada pihak pengelola parkir, yaitu dari 

pihak pemerintah daerah menetapkan biaya nominal atau pemerintah 

daerah menyerahkan kepada pihak operator komersial yang memanfaatkan 

biaya struktural. Dana Pajak (Rate Fund) atau surplus dari meteran parkir 

umumnya dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk membayar defisit 

parkir di luar badan jalan tersebut. Berbeda dengan tempat parkir yang 

dikelola oleh pihak pemerintah, tempat parkir yang dikelola oleh pihak 

swasta sebagai properti dalam berbisnis tidak mendapatkan subsidi dari 

pihak pemerintah. Tanpa adanya subsidi dari pihak pemerintah daerah 

meningkatkan probabilitas bagi pihak pengelola parkir dari pihak swasta 

untuk menaikkan tarif parkir di atas harga standard dengan tujuan 
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memperoleh profit. Berdasarkan pertimbangan inilah pengawasan dari 

pihak pemerintah diperlukan dalam penerapannya karena tarif parkir yang 

tinggi dari pihak swasta demi memperoleh profit bisa merugikan 

masyarakat selaku pengguna lahan parkir serta menurunkan tingkat 

kenyamanan saat memarkirkan kendaraan di lahan tersebut. 

2. Halaman Parkir 

Halaman parkir yang berlokasi di pusat kota cenderung merugikan secara 

ekonomis, sehingga penetapan lokasinya di pusat kota jarang diterapkan 

dengan pertimbangan bahwa aspek keuntungan ekonomi dari halaman 

parkir bukan sesuatu krusial dibandingkan laba potensial yang ditawarkan 

bangunan gedung yang berlokasi di pusat kota tersebut. 

 

2.3 Jenis Parkir Tidak Di Badan Jalan 

 Berdasarkan statusnya, parkir tidak di badan jalan dikategorikan menjadi  

beberapa tipe berikut: 

1. Parkir Umum 

Parkir umum merupakan perparkiran yang memanfaatkan lahan atau 

lapangan yang dimiliki / dikuasai serta manajemennya dilakukan oleh 

pihak pemerintah daerah. 

2. Parkir Khusus 

Parkir khusus merupakan lahan parkir yang dimiliki pihak perorangan atau 

suatu badan usaha tanpa adanya pengelolaan dari pihak pemerintah. 

Tempat parkir khusus ini berupa kendaraan bermotor yang memiliki 

lisensi dari pihak pemerintah daerah. Peralatan parkir, gedung parkir, 
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garasi, serta tempat parkir gratis umum dijumpai sebagai kategori tempat 

parkir khusus. Gedung parkir merupakan tempat memarkirkan kendaraan 

pada suatu bangunan atau bagian lain dari bangunan tersebut. Tempat 

parkir gratis umumnya diberlakukan pada tempat–tempat umum dengan 

tujuan komersial menarik dan menjaga kenyamanan bagi pelanggan agar 

senang berkunjung ke tempat yang bersangkutan. Peralatan parkir 

merupakan atribut yang dimanfaatkan sebagai penunjang kemudahan, 

kenyamanan, dan keamanan pengguna tempat parkir. Tempat 

memarkirkan kendaraan atau garasi adalah bagian dari suatu bangunan 

yang difungsikan sebagai tempat memarkirkan kendaraan, baik bangunan 

milik perorangan, pemerintah daerah, atau badan hukum yang 

diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan kendaraan bermotor dengan 

mengenakan tarif sewa dan diadakan secara konstan. 

3. Parkir Darurat 

Parkir darurat meliputi tempat manapun kendaraan bisa diparkirkan, baik 

tempat yang dimiliki pihak swasta secara perorangan atau badan usaha 

maupun oleh pihak pemerintah karena desakan kejadian yang 

unpredictable. 

4. Gedung Parkir 

Gedung parkir merupakan bangunan yang dibangun dengan tujuan sebagai 

tempat memarkirkan kendaraan yang dikelola baik oleh pihak swasta 

maupun pemerintah dengan tujuan keamanan dan keefisienan dalam tata 

kota. Umumnya gedung parkir dibangun dalam bentuk bangunan 

bertingkat, bangunan bawah tanah, ataupun gabungan dari keduanya. 
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5. Taman Parkir (open space parking) 

Taman Parkir dibangun dengan tujuan sebagai area fasilitas perpakiran 

yang berfungsi untuk menjadi tempat bersantai / beristirahat bagi para 

pengunjung tempat parkir. Umumnya dikelola baik oleh pihak swasta 

maupun pemerintah daerah. 

 

2.4 Parkir Berdasarkan Golongan Kendaraan 

Tempat parkir perlu dikategorikan menjadi beberapa bagian tempat 

berdasarkan golongan kendaraan yang parkir pada tempat tersebut dengan tujuan 

memperoleh kemudahan penataan dan pengelolaan secara jelas dan efektif, yaitu: 

1.        Parkir untuk kendaraan tradisional, contoh: andong kuda, dokar, dan becak. 

2. Parkir untuk kendaraan beroda dua tidak bermesin, contoh: sepeda. 

3. Parkir untuk kendaraan beroda dua bermesin, contoh: sepeda motor. 

4. Parkir untuk kendaraan beroda dua, tiga, empat, dan lebih serta bermesin, 

contoh: mobil, lori, dan lain sebagainya. 

 

2.5 Parkir Berdasarkan Tujuannya 

 Berdasarkan tujuan, parkir dikategorikan menjadi dua jenis berikut ini: 

1. Parkir barang, merupakan parkir yang ditujukan untuk bongkar muat 

barang. 

2. Parkir penumpang, merupakan parkir yang ditujukan untuk menaikkan dan 

menurunkan penumpang. 

Idealnya, kedua jenis parkir ini dibuat terpisah agar tidak menggangu 

aktivitas yang bersangkutan dengan tujuan masing-masing jenis.  
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2.6  Parkir Berdasarkan Jenis Kepemilikan dan Pengoperasiannya 

Berdasarkan jenis kepemilikan dan pengoperasiannya parkir bisa 

dikategorikan menjadi: 

1. Parkir berkepemilikan dan dioperasikan oleh pihak swasta. 

2. Parkir berkepemilikan dan dioperasikan oleh pihak pemerintah. 

3. Parkir berkepemilikan pihak pemerintah dan dioperasikan oleh pihak 

swasta.  

 

2.7 Satuan Ruang Parkir 

  Satuan ruang parkir (SRP) merupakan suatu ketetapan tempat parkir yang 

diperuntukkan satu kendaraan dari golongan tertentu. Penanda pada bagian 

permukaan jalan harus dipasang agar pengaturan parkir dapat diterapkan secara 

efektif dan praktis. Pada tempat parkir juga diperlukan ruang tambahan agar 

memudahkan kendaraan untuk melakukan manuver saat memarkirkan kendaraan 

dengan mengacu pada sudut posisi parkir terhadap sumbu jalan. Sudut parkir yang 

ditetapkan harus melalui pertimbangan sebagai berikut (Pusdiklat Dirjen 

Perhubungan Darat, 1995): 

1. Keamanan, Keteraturan, dan Kelancaran Lalu Lintas 

Jalan-jalan dengan lebar yang lebarnya tidak mencukupi dilarang untuk 

melakukan parkir dengan sudut selain 0° terhadap sumbu jalan, disamping 

lebar jalan yang tidak mencukupi, parkir dengan sudut miring terhadap 

sumbu jalan sangat membahayakan terutama pada jalan dengan arus 

kendaran berkecepatan tinggi. Tempat parkir dengan kemiringan sudut 

atau tegak lurus terhadap sumbu jalan hanya diizinkan untuk jalan kolektor 
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dan jalan lokal dengan lebar yang sesuai dengan pertimbangan yang 

mengacu pada Pusdiklat Dirjen Perhubungan Darat. 

2. Kondisi Jalan dan Lingkungan 

Nilai luas dari Satuan ruang parkir berbanding lurus dengan besar 

kemiringan sudut posisi parkir terhadap sumbu jalan disamping juga 

melibatkan golongan dari kendaraan yang parkir serta tingkat kemiringan 

jalan terhadap bidang jalan, dan berbanding terbalik dengan lebar jalan 

yang disediakan sebagai ruang bagi kendaraan untuk bermanuver saat 

memarkirkan maupun membawa pergi kendaraan. Penetapan satuan ruang 

parkir dikategorikan menjadi tiga macam secara garis besar sebagaimana 

yang tertera pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) 

Jenis kendaraan Satuan Ruang Parkir (m²) 
1. a. Mobil penumpang untuk  
        golongan I 

b. Mobil penumpang untuk 
    golongan II 
c. Mobil penumpang untuk 
    golongan III 

2. Bus/truk 
3. Sepeda motor 

2,30 x 5,00 
 

2,50 x 5,00 
 

3,00 x 5,00 
 

3,40 x 12,50 
0,75 x 2,00 

 
Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Dirjen 

Perhubungan Darat, 1996, halaman 7.  
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2.8 Karakteristik Parkir 

 Karakteristik parkir merupakan pertimbangan yang paling penting dalam 

perencanaan parkir, karakteristik parkir meliputi unsur-unsur perhitungan sebagai 

berikut: 

1. Durasi Parkir 

Durasi parkir ditetapkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi interval 

waktu suatu kendaraan memarkirkan kendaraannya. Perhitungan durasi 

parkir diperoleh dengan metode pencarian selisih antara waktu ketika 

kendaraan masuk dan waktu ketika kendaraan keluar meninggalkan lokasi 

parkir, nilai dari selisih yang diperoleh merupakan hasil dari durasi parkir 

yang dicari, dengan metode yang dapat diproyeksikan dalam bentuk 

persamaan sebagai berikut: 

Durasi parkir = Extime – Entime………………....………...………...…(1) 

dengan: 

Extime  = waktu ketika kendaraan meninggalkan lokasi parkir 

Entime  = waktu ketika kendaraan memasuki lokasi parkir 

2. Akumulasi Parkir 

Akumulasi parkir merupakan hasil perhitungan mengenai jumlah 

keseluruhan kendaraan yang sedang parkir dalam interval waktu saat jam-

jam tertentu. Akumulasi parkir diperoleh dengan perhitungan penjumlahan 

keseluruhan jumlah kendaraan yang menempati lokasi parkir ketika waktu 

awal dengan jumlah keseluruhan kendaraan yang memasuki lokasi parkir 

hingga waktu akhir dan dikurangi dengan jumlah keseluruhan kendaraan 

yang meninggalkan lokasi parkir hingga waktu akhir. 
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3. Volume Parkir 

Volume parkir merupakan keseluruhan dari kendaraan yang termasuk 

dalam kategori beban parkir (jumlah kendaraan per periode waktu tertentu 

per hari). Menurut Abubakar (1995), untuk menghitung volume atau 

satuan ruang parkir (SRP) diterapkan beberapa rumus berdasarkan posisi 

sudut parkir pada kawasan tersebut. 

4.         Tingkat Pertukaran (Turn-over) dan Tingkat Pemakaian (Rate Occupancy) 

Tingkat pertukaran merupakan hasil dari jumlah kendaraan yang memakai 

lahan parkir pada interval waktu tertentu (volume parkir) dibagikan 

dengan jumlah ruang parkir yang tersedia. Tingkat pemakaian didapatkan 

melalui perhitungan nilai akumulatif dari jumlah kendaraan pada interval 

waktu tertentu dibagikan dengan luas ruang parkir yang tersedia kemudian 

dikalikan dengan 100%. Nilai dari tingkat pemakaian dapat diperoleh 

melalui persamaan yang diproyeksikan sebagai berikut:  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑅𝑅𝑉𝑉𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑉𝑉𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝

 𝑥𝑥 100%...........................(2) 

5. Kapasitas Parkir 

Kapasitas parkir merupakan jumlah ruang parkir yang tersedia atau jumlah 

maksimal kendaraan yang bisa diparkirkan pada tempat parkir tersebut. 

6. Indeks Parkir 

Indeks parkir merupakan perhitungan persentase dari jumlah kendaraan 

kumulatif dari yang sudah ada dijumlahkan dengan kendaraan yang 

memasuki tempat parkir dan dikurangi jumlah kendaraan yang 

meninggalkan tempat parkir dalam interval waktu tertentu untuk kemudian 

dibagikan dengan total jumlah kendaraan yang bisa diterima tempat parkir 
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dan dikalikan dengan 100%. Indeks Parkir bisa jabarkan dalam bentuk 

rumus berikut berdasarkan metode perhitungannya: 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =  𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑇𝑇

 𝑥𝑥 100%.....................................................................................(3) 

dengan: 

IP = Indeks Parkir 

JKP = Jumlah Kendaraan Parkir 

JPT = Jumlah Petak Parkir Tersedia 

7. Analisis Kapasitas Parkir Untuk Tahun Kedepan 

Analisis kapasitas parkir untuk tahun kedepan dilakukan untuk 

memprediksi kapasitas parkir yang dibutuhkan pada tahun-tahun 

berikutnya dengan melibatkan variabel indeks pertumbuhan penduduk dan 

jumlah tahun kedepan yang hendak diprediksi, dengan perhitungan: 

 𝑣𝑣𝑅𝑅 = 𝑣𝑣𝑉𝑉 (1 + 𝑇𝑇)𝑅𝑅.......................................................................................(4) 

 Vn = Kebutuhan Parkir Gedung Masa Depan 

 Vo = Jumlah Petak Parkir (2018) 

 n = Indeks Penduduk Kota Batam 

 

2.9 Posisi Atau Sudut Parkir 

 Berdasarkan sudut terhadap sumbu jalan, posisi parkir dikategorikan 

menjadi sudut parkir 0° (pararel terhadap sumbu jalan), sudut parkir 30°, sudut 

parkir 45°, sudut parkir 60°, dan sudut parkir 90° (tegak lurus terhadap sumbu 

jalan). Para konsultan parkir umumnya memilih variabel sudut-sudut istimewa 

trigonometri tersebut karena memudahkan mereka dalam melakukan analisis 
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perhitungan  rancangan spesifikasi tempat parkir yang ideal. Berikut penulis 

lampirkan perincian dari masing-masing posisi parkir: 

1. Parkir Paralel 

 

Gambar 2.1 Parkir menyudut dengan sudut  0° (pararel sumbu jalan) pada tempat 

datar, sumber: Dirjen Perhubungan Darat, 1996, Pedoman Perencanaan dan 

Pengoperasian Fasilitas Parkir, halaman 11. 

 

2. Parkir Menyudut Dengan Sudut 30° 

 

Gambar 2.2 Parkir menyudut dengan sudut  30° pada tempat datar, sumber: 

Dirjen Perhubungan Darat, 1996, Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian 

Fasilitas Parkir, halaman 13. 
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Tabel 2.2 Penetapan Nilai SRP Pada Parkir Menyudut dengan Sudut 30° 

Golongan A B C D E 
I 2,30 4,60 3,45 4,70 7,60 
II 2,50 5,00 4,30 4,85 7,75 
III 3,00 6,00 5,35 5,00 7,90 

 

Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Dirjen 

Perhubungan Darat, 1996, halaman 13.  

 

3. Parkir Menyudut Dengan Sudut 45° 

 

Gambar 2.3 Parkir menyudut dengan sudut  45° pada tempat datar, sumber: 

Dirjen Perhubungan Darat, 1996, Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian 

Fasilitas Parkir, halaman 13. 

 

Tabel 2.3 Penetapan Nilai SRP Pada Parkir Menyudut dengan Sudut 45° 

Golongan A B C D E 
I 2,30 3,50 2,50 5,60 9,30 
II 2,50 3,70 2,60 5,65 9,35 
III 3,00 4,50 3,20 5,75 9,45 

 

Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Dirjen 

Perhubungan Darat, 1996, halaman 13. 
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4. Parkir Menyudut Dengan Sudut 60° 

 

Gambar 2.4 Parkir menyudut dengan sudut  60° pada tempat datar, sumber: 

Dirjen Perhubungan Darat, 1996, Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian 

Fasilitas Parkir, halaman 14. 

  

Tabel 2.4 Penetapan Nilai SRP Pada Parkir Menyudut dengan Sudut 60° 

Golongan A B C D E 
I 2,30 2,90 1,45 5,95 10,55 
II 2,50 3,00 1,50 5,95 10,55 
III 3,00 3,70 1,85 6,00 10,60 

 

Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Dirjen 

Perhubungan Darat, 1996, halaman 14. 
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5. Parkir Menyudut Dengan Sudut 90° 

 

Gambar 2.5 Parkir menyudut dengan sudut  90° pada tempat datar, sumber: 

Dirjen Perhubungan Darat, 1996, Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian 

Fasilitas Parkir, halaman 14. 

 

Tabel 2.5 Penetapan Nilai SRP Pada Parkir Menyudut dengan Sudut 90° 

Golongan A B C D E 
I 2,30 2,30 - 5,40 11,20 
II 2,50 2,50 - 5,40 10,55 
III 3,00 3,00 - 5,40 10,60 

 

Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Dirjen 

Perhubungan Darat, 1996, halaman 14. 

dengan: 

A = lebar ruang parkir (m)    

B = lebar kaki ruang parkir (m) 

C = selisih panjang ruang parkir (m)   

D  = ruang parkir efektif (m)    

E = ruang parkir efektif ditambah ruang bermanuver (m) 

M = ruang bermanuver 
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2.10 Metode Analisis Kebutuhan Parkir 

 Dalam merencanakan spesifikasi dari tempat parkir, diperlukan analisis 

untuk perencanaan awal maupun perencanaan pengembangan agar fasilitas parkir 

dapat difungsikan secara efektif. Metode analisis semacam ini melibatkan 

perhitungan mengenai luas lahan parkir yang optimal untuk disediakan pada 

tempat parkir. Umumnya terdapat 3 jenis opsi yang dijadikan sebagai dasar dari 

metode yang sering diaplikasikan dengan tujuan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan lahan parkir, yaitu: 

1. Metode Analisis Luas Lantai Bangunan. 

Metode ini didasarkan pada logika bahwa terdapat keterkaitan langsung 

antara luas lantai dari suatu bangunan dengan kapasitas yang tersedia 

untuk menampung jumlah kendaraan yang parkir pada bangunan tersebut, 

dimana jumlah kendaraan yang bisa diparkirkan dalam bangunan tersebut 

berbanding lurus dengan luas lantai yang tersedia pada bangunan. Metode 

berbasiskan luas lantai bangunan ini sering diaplikasikan pada 

perencanaan awal pendirian suatu bangunan. Mengacu pada Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat, terdapat 3 kategori dalam metode analisis 

kebutuhan ruang parkir berdasarkan luas lantai bangunan bergantung 

padafungsi dari bangunan tersebut yang meliputi rumah sakit, perniagaan, 

dan perkantoran. 

2. Metode Analisis Selisih Terbesar Kedatangan dan Kepergian Kendaraan. 

Metode ini melibatkan pengestimasian kebutuhan ruang parkir yang 

menjadikan nilai akumulatif dari kendaraan keluar dan masuk dalam 

interval waktu tertentu sebagai variabel bagi hasil kebutuhan ruang parkir 
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yang dicari, dengan tujuan memastikan tidak terjadinya penolakan parkir. 

Penerapan metode jenis ini layak diaplikasikan pada saat jam puncak 

parkir atau hari puncak agar penggunaan ruang parkir yang merupakan 

data analisis bisa dimanfaatkan secara maksimal. 

3. Metode Analisis Pemilik Kendaraan. 

Metode jenis ini didasari oleh asumsi bahwa terdapat keterkaitan langsung 

antara jumlah kendaraan yang ada pada suatu wilayah dengan luas lahan 

parkir yang tersedia pada wilayah tersebut. Berkurangnya jumlah 

kendaraan juga semakin mengurangi luas kebutuhan parkir, begitu pula 

sebaliknya. Metode ini layak diterapkan untuk perencaan pengembangan 

suatu lahan parkir yang sudah ada maupun untuk perencanaan awal pada 

pembuatan lahan parkir guna menghindari terjadinya pemborosan lahan 

(gap space) pada lahan parkir. 

 

2.11 Manajemen Sistem Parkir 

 Manajemen merupakan suatu proses upaya penerapan metode kerja 

dengan tujuan tercapainya fungsi-fungsi yang diharapkan dalam suatu sistem 

dengan melalui tahapan-tahapan kegiatan seperti planning, organizing, actualing, 

dan controlling. Berdasarkan pengertian ini maka manajemen parkir maupun 

manajemen lalu lintas dijalankan agar pemanfaatan lahan parkir dan lalu lintas 

dapat berlangsung dengan tertib, aman, serta ekonomis. 

 Manajemen sistem parkir merupakan serangkaian kombinasi kegiatan 

yang diarahkan untuk sinkronisasi antara biaya, waktu, dan ruang guna 

pemanfaatan lahan parkir yang optimal (Abubakar, 1995). Manajemen sistem 
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parkir pada on street parkirng ataupun off street parking berpengaruh vital sebagai 

pengontrol lalu lintas guna mengurangi peluang terjadinya kemacetan, polusi 

suara dan udara serta mewujudkan kualitas lingkungan yang ideal (Hoobs,1995). 

Dalam segi ekonomi, manajemen parkir dijalankan dengan konsep 

penyeimbangan antara kebutuhan dan penyediaan lahan parkir dengan 

pembayaran kembali atas profit dan modal untuk pembangunan fasilitas serta 

operasionalnya. 

 

2.12 Manajemen Lalu Lintas 

 Hubungan antara parkir dan manajemen lalu lintas dikategorikan dalam 

dua jenis manajemen, yaitu:  

1. Manajemen Lalu Lintas di Luar Ruang Parkir. 

Manajamen lalu lintas di luar ruang parkir didasari oleh masukan 

kebijakan dan penguraian masukan kebijakan pokok pada tahap 

perencanaan serta tindakan pengontrolan. Mengacu pada penguraian 

mengenai masukan kebijakan, maka tahap-tahap perencanaan pengaturan 

lalu lintas di luar ruang parkir secara berurutan penulis lampirkan sebagai 

berikut, yaitu : 

a. Rencana pengontrolan tata fungsi lahan terutama besaran dan 

sebagainya mencakup aktivitas pemukiman, jasa, pertanian, dan 

perindustrian. Jika dihubungkan dengan parkir, maka pengontrolan 

besaran dan penyebaran kegiatan-kegiatan meliputi: pusat 

perniagaan, gedung kantor, pajak swalayan, tempat hiburan, rumah 
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sakit, perhotelan, bioskop, sekolah /universitas, tempat perlombaan 

olah raga, dan tempat pertunjukan. 

b. Rencana penetapan batasan serta larangan parkir pada pinggir jalan 

arteri serta penetapan batasan untuk kendaraan yang parkir di 

pinggir jalan. 

c. Rencana untuk menyediakan lahan parkir yang berlokasi di luar 

badan jalan dengan mengacu pada persyaratan minimum ruang 

parkir pada seluruh kategori pemanfaatan lahan parkir. 

d. Rencana pengutamaan jalur bagi kendaraan angkutan. 

e. Rencana pengaturan arus kendaraan satu arah pada jalan utama. 

f. Rencana improvisasi mutu serta kapasitas pelayanan angkutan 

umum. 

g. Rencana jalan akses untuk masuk dan keluar ruang parkir. 

h. Rencana penetapan batasan wilayah pengoperasiaan kendaraan 

pribadi. 

i. Rencana tarif progresif untuk retribusi parkir. 

 

2. Manajemen lalu lintas di dalam ruang parkir. 

Pengadaan ruang parkir yang mencukupi terutama pada tempat-tempat 

seperti pelayanan masyarakat, pemerintahan, peniagaan dan lain 

sebagainya yang merupakan pusat aktivitas di kota sangatlah vital dalam 

penanganan sistem transportasi di kota. Laju peningkatan jumlah 

kendaraan kota yang melampaui pengembangan kapasitas pada jalan raya 

merupakan persoalan penting bagi para perencana sistem manajemen lalu 
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lintas perkotaan. Dampak dari perencanaan lalu lintas yang tidak 

sustainable mengakibatkan meningkatnya meningkatnya jumlah 

kendaraan yang parkir di pinggir jalan serta menjadi penghambat bagi 

kelancaran arus kendaraan sehingga terjadi kemacetan. Berkaitan dengan 

persoalan utama tersebut, tempat-tempat yang merupakan pusat aktivitas 

di kota diwajibkan menyediakan ruang parkir yang berperan penting 

mengurangi potensi hambatan bagi kelancaran arus kendaraan lalu linta 

terutama yang berhubungan dengan parkir di pinggir jalan. Ketersediaan 

tempat parkir seperti ini secara langsung berdampak pengoptimalisasian 

pemanfaatan volume yang tersedia pada jalan raya. Upaya pengelolaan off-

street parkirng cukup sulit diterapkan karena faktor keterbatasan lahan 

serta peningkatan kuantitas kendaraan kota yang cepat. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, maka pihak pemerintah dan pihak swasta terkait 

dituntut bekerjasama dalam mewujudkan manajemen lalu lintas dan 

perparkiran di tempat pusat aktivitas kota secara sinkron. 

 

2.12.1 Tujuan Manajemen Lalu Lintas 

 Berikut merupakan beberapa tujuan diterapkannya manajemen lalu lintas, 

yaitu: 

1. Menekan semaksimal mungkin segala potensi penyebab kecelakaan bagi 

para pengguna jalan yang dapat disepakati oleh semua pihak serta 

mempertahankan peningkatan keselamatan yang telah dicapai selama 

mungkin. 
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2. Untuk menstabilkan dan memperbaiki keadaan pada suatu kondisi 

lingkungan yang berpengaruh terhadap lalu lintas. 

3. Untuk mencapai level efisiensi yang memadai pada kontinuitas aliran arus 

lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesbilitas yang tinggi 

dengan menyeimbangkan permintaan dengan fasilitas pengunjung yang 

tersedia. 

 

2.12.2 Manfaat Manajemen Lalu Lintas 

 Berikut merupakan beberapa manfaat diterapkannya manajemen lalu 

lintas, yaitu: 

1. Efektifitas aliran arus kendaraan merupakan hal yang penting untuk 

direalisasikan. Efektifitas aliran arus kendaraan berkaitan secara langsung 

dengan level kecepatan dan pergerakan dari setiap kendaraan, karena itu 

kenyamanan dan keamanan juga merupakan faktor krusial yang wajib 

diperhatikan. Menghindari keterlambatan merupakan alasan utama 

perealisasian efektifitas aliran arus kendaraan. 

2. Hampir sema kecelakaan lalu lintas bersumber dari kecepatan kendaraan 

yang tidak terkontrol serta bertentangan dengan prinsip utama dalam 

efektifitas aliran arus kendaraan. Semakin tinggi tingkat kecepatan yang 

diizinkan maka semakin susah pengontrolan yang diperlukan, terutama 

dalam memberhentikan kendaraan yang bersangkutan. Efektifitas aliran 

arus kendaraan pada suatu titik  tertentu bertentangan dengan keamanan 

aliran arus kendaraan, maka dari itu diperlukan upaya sinkronisasi diantara 
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kedua aspek tersebut dengan pertimbangan yang terperinci guna 

tercapainya pengoptimalisaisan pemanfaatan lalu lintas. 

3. Standar umum yang ditetapkan untuk lingkungan yang aman serta nyaman 

adalah lingkungan yang terjaga keasriannya. Demi menjaga keasrian dari 

lingkungan alam tempat aliran arus kendaraan berada, maka perlu 

dikerahkan usaha-usaha yang meminimalisir dampak dari pergerakan arus 

kendaraan terhadap kealamian dari lingkungan alam itu sendiri, seperti 

kualitas udara serta kesuburan tanaman sekitar. 

 

2.13 Penetapan Waktu dan Ruang Kendaraan 

 Penetapan durasi waktu parkir umumnya diterapkan dengan metode 

penentuan tarif progresif berdasarkan durasi waktu parkir, dapat juga diterapkan 

penetapan durasi waktu terhadap aliran arus kendaraan. Penetapan tempat/ruang 

parkir ditujukan sebagai batasan bagi setiappembawa kendaraan agar tidak parkir 

di tempat-tempat tertentu yang bisamenimbulkan hambatan bagi kontinuitas 

kelancaran arus kendaraan, seperti dipinggir jalan dan titik-titik lokasi krusial 

lainnya. Metode-metode pengontrolan yang sering diterapkan penulis jabarkan 

sebagai berikut, yaitu: 

1. Sistem Tiket. 

Sistem tiket bekerja dengan cara menjualkan tiket yang mewakili batasan 

durasi waktu tertentu sesuai dengan lama waktu pemilik kendaraan parkir. 

Pada saat pemilik kendaraan meninggalkan lokasi parkir di pos perbatasan, 

maka hasil  scanner pada tempat pos terhadap tiket parkir akan 
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memperlihatkan tarif parkir yang dikenakan terhadap pemilik kendaraan 

parkir. 

2. Surat Izin Parkir Perumahan. 

Surat izin parkir perumahan sering dicetak dalam bentuk sticker yang 

ditempelkan pada bagian depan maupun belakang pemilik kendaraan yang 

menempati kawasan perumahan yang bersangkutan demi alasan 

kepraktisan. Surat izin parkir perumahan memiliki kelebihan berupa 

pengontrolan kendaraan kawasan yang lebih mudah serta sistem keamanan 

yang lebih terjamin bagi para penghuni kawasan perumahan tersebut.  

3. Alat Ukur Parkir (parking meter). 

Stop watch merupakan salah satu komponen pokok pada alat ukur parkir, 

bagian ini berfungsi sebagai penakar durasi parkir yang diperoleh pemilik 

kendaraan parkir yang berbanding lurus dengan jumlah uang yang 

dibayarkan. Alat ukur waktu parkir juga berfungsi sebagai tempat 

mengumpulkan uang yang digunakan untuk membeli durasi waktu oleh 

para pemilik kendaraan parkir. 

4. Sistem Kartu. 

Sistem kartu bekerja dengan cara penetapan waktu tertentu sebagai titik 

awal perhitungan waktu parkir dengan durasi tertentu yang bisa 

berdasarkan tanggal, hari, ataupun jam sebagaimana yang tertera pada 

kartu. Kartu parkir jenis ini umumnya tersedia di toko-toko tertentu 

ataupun diberikan secara gratis dengan peraturan serta tarif yang 

ditetapkan oleh pihak pemerintah setempat. Penggunan kartu parkir jenis 

ini hanya berlaku dalam satu kali pemakaian. 
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2.14 Pengawasan Parkir 

 Penerapan pengawasan parkir berdasarkan hukum-hukum yang telah 

disahkan oleh pihak pemerintah merupakan hal yang mutlak dilakukan demi 

kinerja lalu lintas yang optimal. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan dalam 

kegiatan pengawasan bisa berupa pemberian tilang bagi pelanggaran peraturan 

parkir oleh pihak kepolisian lalu lintas, penggembokan roda kendaraan yang 

bersangkutan agar memberikan efek jera bagi pihak yang telah melanggar 

peraturan perparkiran, serta penderekan kendaraan yang bersangkutan untuk disita 

oleh pihak yang berwajib. 

 

2.15 Penentuan Tarif Parkir Berdasarkan Zona 

 Penentuan tarif parkir berdasarkan zona dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa kategori berikut, yaitu: 

1. Tarif Parkir Berdasarkan Zona Aktivitas. 

Pada suatu kota, pengelompokan wilayah berdasarkan zona yang menjadi 

pusat aktivitas kota dan non-pusat aktivitas kota merupakan hal yang 

mutlak terjadi, dengan penentuan tarif parkir yang lebih tinggi pada 

wilayah yang menjadi pusat aktivitas di kota ketimbang dengan wilayah 

non-pusat aktivitas di kota.    

2. Tarif Parkir Berdasarkan Zona Rutinitas. 

Pada tempat tertentu seperti perkantoran dan apartemen, rutinitas parkir 

kendaraan milik orang yang bersangkutan dengan tempat tersebut 

merupakan hal yang sering terjadi, contohnya seperti pekerja kantor atau 

penghuni apartemen, sehingga dikenakan tarif parkir yang dibayar dalam 
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periode waktu tertentu sebagai jaminan ketersediaan ruang parkir bagi 

pihak yang bersangkutan. 

 

2.16 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu dengan fokus pembahasan yang sama dengan skripsi 

ini pernah dilakukan oleh penulis lain dengan tempat serta penelitian yang 

berbeda. Berdasarkan penelitian terdahulu yang tidak sesuai secara keseluruhan 

dengan objek penelitian penulis, maka jenis data-data yang tidak terdapat pada 

penelitian terdahulu penulis lampirkan pada penelitian ini sebagaimana kebutuhan 

data yang harus dipenuhi untuk menyusun skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu 

berlokasi di Universitas Riau (Horas S.M.M. 2009), Rumah Sakit Pirngadi Medan 

(Saribudi P. A. 2008), dan Universitas Brawijaya (Wahyunita N. 2015) 

1. Rumah Sakit Umum Kelas B Semarang. 

Penelitian dilakukan di rumah sakit ini dengan mengkaji sebanyak tiga 

tempat rumah sakit yang meliputi rumah sakit Kariadi, rumah sakit 

Telogorejo, dan rumah sakit ST Elisabeth mengenai jumlah pekerja serta 

pengunjung terhadap kendaraan yang memasuki kawasan. Penelitian 

diterapkan dalam rentang waktu 2 hari, dimulai dari jam 06.30 pagi hingga 

sampai dengan jam 06.00 maghrib. Berikut merupakan data-data yang 

didapatkan pada penelitian terdahulu, yaitu: 

a. Kapasitas parkir kendaraan 2 roda 

  •  Rumah Sakit Kariadi = 1250 kendaraan 

  •  Rumah Sakit Telogorejo =  348 kendaraan 

  •  Rumah Sakit ST Elisabeth =  300 kendaraan 
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b. Kapasitas parkir kendaraan 4 roda 

  •  Rumah Sakit Kariadi =  750 kendaraan 

  •  Rumah Sakit Telogorejo =  107 kendaraan 

  •  Rumah Sakit ST Elisabeth =  125 kendaraan 

c. Jumlah tempat tidur yang tersedia 

  •  Rumah Sakit Kariadi =  740 kendaraan 

  •  Rumah Sakit Telogorejo =  324 kendaraan 

  •  Rumah Sakit ST Elisabeth =  433 kendaraan 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil evaluasi kinerja parkir adalah 

sebagai berikut:  

a. Jam puncak untuk kendaraan 2 roda pada rumah sakit Kariadi yaitu 

saat pukul 11.30 – 11.45 WIB sebanyak 599 kendaraan, rumah 

sakit Telogorejo saat pukul 13.30 – 13.45 WIB sebanyak 367 

kendaraan, rumah sakit ST Elisabeth saat pukul 11.30 – 11.45 WIB 

sebanyak 234 kendaraan. 

b. Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa kapasitas parkir 

kendaraan 2 roda pada rumah sakit Kariadi mencukupi untuk 

menampung kendaraan saat jam puncak dengan sisa 691 ruang 

parkir saat jam puncak, rumah sakit Telogorejo tidak mencukupi 

untuk menampung kelebihan 19 kendaraan saat jam puncak, dan 

rumah sakit ST Elisabeth mencukupi untuk menampung kendaraan 

saat jam puncak dengan sisa 66 ruang parkir yang tersedia. 

c. Jam puncak untuk kendaraan 4 roda pada rumah sakit Kariadi yaitu 

saat pukul 11.30 – 11.45 WIB sebanyak 433 kendaraan, rumah 
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sakit Telogorejo saat pukul 11.30 – 11.45 WIB sebanyak 204 

kendaraan, rumah sakit ST Elisabeth saat pukul 10.30 – 10.45 WIB 

sebanyak 138 kendaraan. 

d. Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa kapasitas parkir 

kendaraan 4 roda pada rumah sakit Kariadi mencukupi untuk 

menampung kendaraan saat jam puncak dengan sisa 317 ruang 

parkir saat jam puncak, rumah sakit Telogorejo tidak mencukupi 

untuk menampung kelebihan 97 kendaraan saat jam puncak, dan 

rumah sakit ST Elisabeth tidak mencukupi untuk menampung 13 

kendaraan saat jam puncak dari jumlah ruang parkir yangtersedia. 

2. Rumah Sakit Pirngadi Medan. 

Penelitian yang dilakukan di rumah sakit Pirngadi didasarkan pada analisa 

data mengenai jumlah tempat tidur pasien yang telah diisi serta luas lahan 

rumah sakit. Penelitian dilaksankan dalam rentang waktu 1 hari tercatat 

darijam 07.00 pagi hingga sampai jam 07.00 malam. Berikut merupakan 

data-data yang didapatkan pada penelitian tersebut, yaitu: 

a. Kapasitas parkir kendaraan 2 roda = 400 kendaraan 

b. Kapasitas parkir kendaraan 4 roda = 175 kendaraan 

c. Jumlah tempat tidur tersedia  = 680 buah 

d. Jumlah tempat tidur terisi  = 435 buah 

e. Luas lantai bangunan   =     17.500 m² 

 Kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis kebutuhan parkir dalam 

penelitian tersebut dilampirkan sebagai berikut: 
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a. Jam puncak pada kendaraan 4 roda tercatat saat pukul 10.00 – 

10.59 pagi sebanyak 189 kendaraan. 

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas parkir kendaraan 4 

roda pada area parkir rumah sakit tidak mampu menampung 

kelebihan jumlah kendaraan parkir sebanyak 14 kendaraan pada 

saat jam puncak. 

c. Jam puncak pada kendaraan 2 roda tercatat saat pukul 11.00 – 

11.59 siang sebanyak 390 kendaraan. 

d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas parkir kendaraan 2 

roda pada area parkir rumah sakit mampu menampung sebanyak 

390 kendaraan yang terjadi saat jam puncak dengan sisa 10 ruang 

parkir yang tersedia. 

e. Berdasarkan luas bangunan rumah sakit, untuk kebutuhan parkir 

kendaraan 4 roda diperlukan 108 kendaraan untuk luas 1 hektar 

lantai bangunan serta 223 kendaraan untuk luas pada 1 hektar 

lantai bangunan untuk kendaraan 2 roda. 

f. Berdasarkan analisis data yang dilakukan diketahui bahwa 

perencanaan kapasitas parkir rumah sakit Pirngadi Medan 

berpatokan pada luas lantai bangunan.  

3. Universitas Brawijaya 

 Penelitian yang dilakukan di Universitas Brawijaya ini mengambil rentang 

waktu dari jam 06.00 WIB sampai jam 17.00 WIB dalam sehari dengan berfokus 

pada analisa data kebutuhan SRP UB, serta luas tempat parkir kendaraan roda dua 
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dan roda empat dari keseluruhan fakultas yang digabung, berikut merupakan data 

yang diperoleh pada penelitian tersebut, yaitu: 

a. Kebutuhan SRP kendaraan 2 roda = 5.902 kendaraan 

b. Kebutuhan SRP kendaraan 4 roda =   693 kendaraan 

c. Luas tempat parkir kendaraan 2 roda = 8.853 m² 

d. Luas tempat parkir kendaran 4 roda = 8.662,5m² 

 Kesimpulan dari data-data yang didapatkan dari penelitian tersebut 

dirangkum dalam penyataan berikut, yaitu: 

a. Kapasitas parkir bagi kendaraan roda empat di Universitas 

Brawijaya adalah 623 SRP dan untuk kendaraan roda dua adalah 

5.312 SRP. 

b. Kebutuhan ruang parkir Universitas Brawijaya telah melampaui 

kapasitas kendaraan yang disediakan, dengan selisih 70 SRP pada 

kendaraan roda empat dan selisih  590 SRP pada kendaraan dua 

roda. 

c. Tempat parkir kendaraan roda dua membutuhkan peningkatan 

persentase SRP dibandingkan pada tempat parkir kendaraan empat. 
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