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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari analisa dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap Analisis 

Kapasitas Ruang Parkir Off Street Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akumulasi parkir kendaraan, indeks parkir, dan kinerja ruas adalah : 

a. Akumulasi parkir kendaraan yaitu :  

Akumulasi maksimum parkir motor yaitu pada hari senin, akumulasi 

parkir maksimum terjadi pada pukul 08.30-08.45 dengan jumlah 

kendaraan 298 motor di area parkir. Akumulasi maksimum parkir mobil 

yaitu  pada hari rabu, akumulasi parkir maksimum terjadi pada pukul 

16.15-16.30 dengan jumlah kendaraan 137 mobil  di area parkir. 

b. Indeks parkir pada kendaraan roda dua adalah 199,63 %, dan indeks 

parkir pada kendaraan roda empat adalah 343,94 %.  

c. Tingkat pergantian parkir sepeda motor untuk hari senin berkisar antara 2 

kali dalam satu hari,  sedangkan mobil untuk hari rabu  lebih besar yaitu 

berkisar antara 3 kali dalam satu hari.  

d. Kebutuhan SRP (Kapasitas parkiran) masih mencukupi, dan dapat 

dipertahankan dengan kondisi sekarang, namun area parkir di Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun harus dilakukan penataan dan penambahan ruang 

parkir khususnya diperuntukkakan bagi mereka yang membutuhkan 
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lahan parkir khusus yang bersifat tetap, seperti pekerja di Pelabuhan 

Tanjung Balai Karimun. Memberikan ruang khusus untuk tukang ojek 

dan taksi agar tidak menimbulkan tundaan masuk ke parkiran bagi 

kendaraan lain akibat aktivitas keluar masuk ojek dan taksi.  

2. Beberapa analisa kinerja parkir:  

a. Dari hasil pengamatan di lapangan pada saat sepeda motor ingin keluar 

terhalang dengan kedatangan sepeda motor yang masuk ke area parkiran 

sehingga menimbulkan tundaan bagi kendaraan lain yang akan mencari 

tempat parkir. Hal ini diperparah dengan pejalan kaki yang ingin menuju 

ke Pelabuhan Tanjung Balai Karimun atau sebaliknya pejalan kaki yang 

ingin keluar dari pelabuhan yang sedang menunggu ojek, ataupun 

menunggu angkutan umum (oplet) di sekitaran jalan, dan ditambah lagi 

dengan beberapa supir oplet yang memarkirkan kendaraannya di jalan 

sambil menunggu penumpang. Keadaan oplet yang berhenti di jalan dan 

menutup ruang parkir membuat sepeda motor sulit masuk ke area parkir 

dan menyebabkan kemacetan. Sehingga, perlu menata kembali 

manajemen perparkiran yang terdapat di Pelabuhan Tanjung Balai 

Karimun, supaya bisa memberi pelayanan lebih baik.  

b. Penempatan petugas parkir pada area parkir untuk membantu pengaturan 

penempatan sepeda motor sesuai posisi yang telah ditentukan sudah 

berjalan efektif. Penempatan petugas parkir ini juga sekaligus sebagai 

pengawas yang dapat memberikan rasa aman bagi pengguna parkir. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan 

untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan kedepannya antara lain: 

1. Demi kenyamanan semua pengunjung Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, 

sebaiknya menata kembali ruang pakir yang tersedia dengan menambahkan 

slot/petak parkir. Agar kelak kendaraan yang akan parkir lebih mudah 

memarkinkan kendaraan. Juga akan memudahkan petugas parkir untuk 

membantu pengaturan penempatan kendaraan sesuai posisi yang telah 

ditentukan supaya berjalan efektif.  

2. Dengan menekankan pada supir angkutan umum tidak boleh memarkirkan 

kendaraan di area khusus pintu masuk parkir, sehingga bisa mengurangi tingkat 

kemacetan.  

3. Penambahan ruang parkir khususnya diperuntukkakan bagi mereka yang 

membutuhkan lahan parkir khusus yang bersifat tetap, seperti pekerja di 

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, yang parkirnya dalam durasi panjang.  

4. Agar tidak mengganggu keluar masuk kendaraan lain, ojek dan taksi di berikan 

jalur berbeda dari kendaraan roda dua lainnya, agar tidak menambah  tidak 

menimbulkan tundaan masuk ke parkiran bagi kendaraan lain akibat aktivitas 

keluar masuk ojek dan taksi.  
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