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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

 Pertumbuhan dan perkembangan kota yang pesat tanpa diikuti oleh 

ketersediaan pembiayaan pembangunan yang memadai dapat menimbulkan berbagai 

permasalahan diantaranya adalah menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, 

timbulnya permukiman kumuh, berkembangnya kegiatan informal serta penurunan 

kualitas kehidupan dan produktifitas kota. Peningkatan aktivitas dipusat kota juga 

akan berpengaruh terhadap tarikan arus lalu lintas yang besar dan menyebabkan 

meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Peningkatan kebutuhan 

ini sering tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana  yang tidak 

memadai akibatnya timbul berbagai macam masalah transportasi, salah satunya 

adalah masalah perparkiran. Menurut Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) 

Perhubungan Darat 1995, setiap pergerakan kendaraan diawali dan diakhiri ditempat 

parkir. 

Kota Semarang yang juga merupakan ibu kota dari propinsi Jawa Tengah 

mengalami perkembangan kota yang cukup pesat. Dimana sebagian besar pusat 

kegiatannya berada di wilayah Semarang Tengah, yang mempunyai karakteristik 

sebagai pusat kegiatan perdagangan/jasa, perkantoran dan pendidikan. Wilayah 

Semarang Tengah khususnya pada Jalan KH. Agus Salim dimana fungsi tata guna 

lahan sebagian besar untuk kegiatan perdagangan/jasa, sedangkan pada Jalan 

Pemuda mempunyai fungsi tata guna lahan sebagian besar untuk kegiatan 

perkantoran dan pendidikan. Perkembangan ini haruslah diimbangi dengan 

pemenuhan akan sarana dan prasarana transportasi terutama fasilitas tempat parkir. 

 Fasilitas tempat parkir memegang peranan penting bagi kelancaran kegiatan 

dipusat kota, tetapi penyediaannya sering tidak memadai sesuai kebutuhan. Tempat 

yang paling jelas dan paling cocok bagi pengemudi untuk memarkir kendaraannya 

ialah di tepi jalan ( F.D. HOBBS, Suprapto, 222 ). Menurut Direktorat Bina Sistem 

Lalu Lintas Angkutan Kota (Dit. BSLLAK), 1998, parkir merupakan suatu 

kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, 

dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Kemudahan tersebut salah satunya 
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adalah parkir pada badan jalan (on street parking), sedangkan parkir diluar jalan 

masih sangat terbatas, oleh karenanya parkir pada badan jalan tidak dapat dihindari. 

Hal ini tentunya akan mempengaruhi terhadap sistem pergerakan serta sering 

menimbulkan kemacetan. Besarnya kebutuhan fasilitas parkir dan keterbatasan lahan 

menjadi suatu kendala dalam penyediaan ruang parkir di kawasan pusat bisnis kota 

yang sarat dengan berbagai aktivitasnya. 
 
1.2   Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan permasalahan yang mendasari 

studi ini adalah keterbatasan penyediaan ruang parkir di wilayah Semarang Tengah 

terutama untuk kasus di ruas Jalan KH. Agus Salim dan Jalan Pemuda yang 

menyebabkan besarnya kegiatan parkir pada badan jalan (on street parking) 

dibeberapa pusat kegiatan. Aktifitas parkir pada kedua sisi jalan ataupun pada salah 

satu sisi jalan akan berpengaruh terhadap pergerakan arus lalu lintas sehingga 

penggunaan jalan menjadi tidak efektif dan pada akhirnya akan menyebabkan 

kemacetan. 

 Dari perumusan masalah tersebut di atas yang kemudiaan dapat dihipotesa 

dengan pemanfaatan lahan parkir pada badan jalan yang baik diharapkan akan 

mengatasi masalah dari segi transportasi, sehingga perlu adanya ”analisis kapasitas 

parkir pada badan jalan di kawasan bisnis serta pengaruhnya terhadap kinerja 

lalu lintas ”      
 
1.3    Maksud dan Tujuan Studi 

1. Maksud Studi 

Berdasarkan pada perumusan permasalahan di atas, maka studi ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kapasitas parkir pada badan jalan serta pengaruhnya 

terhadap kinerja lalu-lintas jalan tersebut, khususnya di ruas Jalan KH. Agus Salim 

dan Jalan Pemuda.  
 

2. Tujuan Studi 

 Adapun tujuan dari studi ini adalah : 

a. Mendiskripsikan kondisi penggunaan tempat parkir, dalam hal ini badan jalan 

yang dipergunakan sebagai tempat parkir di ruas Jalan KH. Agus Salim dan Jalan 

Pemuda. 
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b. Perhitungan kapasitas parkir pada badan jalan khususnya di ruas Jalan KH. Agus 

Salim dan Jalan Pemuda. Yang dimaksud kapasitas disini adalah akumulasi 

kendaraan yang parkir, ruang yang tersedia dan lama waktu parkir.  

c. Menganalisa hasil perhitungan kapasitas parkir dari pengamatan di lapangan serta 

kinerja lalu lintas pada ruas Jalan KH. Agus Salim dan Pemuda sehingga dapat 

diambil kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam 

menangani masalah parkir pada badan jalan pada ruas jalan tersebut.  

 

1.4    Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Materi 

 Lingkup pembahasan materi dalam studi ini dibatasi pada kapasitas parkir 

pada badan jalan ditinjau dari aspek perparkiran, pembahasan materi mencakup 

tentang jumlah ruang parkir (SRP) yang ada, akumulasi kendaraan yang parkir pada 

badan jalan di wilayah studi, lama waktu parkir masing-masing kendaraan. 

Akumulasi kendaraan yang parkir dibatasi hanya pada kendaraan roda empat, 

pembatasan ini disebabkan karena kendaraan roda empat dianggap lebih besar 

menimbulkan masalah dibandingkan kendaraan roda dua. 

Data yang dibutuhkan dalam studi ini sebagaimana terlihat dalam tabel 1.1 

berikut ini: 

 

Tabel 1.1 
Kebutuhan Data Dalam Pelaksanaan Studi 

No Jenis Data Variabel 
 

Manfaat Sumber data Catatan 

1 Peta - Peta adsministrasi 
- Peta jaringan jalan 

Untuk memnentukan batas 
luasan kawasan studi, dan 
lokasi fasilitas parkir. 

- DPKAD Kota Semarang 
- Dinas Prasarana Kota   
  Semarang 

Data sekunder

2 Kondisi lalu 
lintas 

- Jumlah kendaraan  
   Parkir 
- LHR 

Untuk mengetahui jumlah 
kendaraan parkir,lama 
parkir dan kondisi lalu 
lintas 

- Dinas Perhubungan Kota  
  Semarang 

Data primer, 
sekunder 

3 Kondisi jalan - Fasilitas parkir 
- tata guna lahan dan  
  luas kegiatan 

Untuk mengetahi potensi 
perparkiran dan luas 
penyediaan ruang parkir 
terhadap luas total. 

- BAPEDA kota Semarang 
- Dinas perhubungan kota  
  semarang 

Data 
Sekunder 

4 Kebijakan 
Pemerintah 

- Standar-standar dan  
  asumsi perparkiran 

Sebagai pedoman dalam 
menentukan permintaan 
ruang parkir. 

- Dinas Tata Kota dan 
   bangunan kota Semarang 
- Dinas Perhubungan Kota 
  Semarang 

Data 
Sekunder 
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1.4.2 Ruang Lingkup Lokasi Studi 

 Ruang lingkup lokasi studi di wilayah Semarang Tengah ini adalah dibatasi 

pada ruas Jalan KH. Agus Salim dan Jalan Pemuda. Sedangkan dalam melakukan 

pengamatan dibuat dalam blok pengamatan dengan melakukan survei pencatatan 

dengan cara patroli dan jenis-jenis tempat parkir yang diteliti yaitu parkir pada badan 

jalan.  

 Penentuan lokasi studi ini didasari beberapa alasan, yaitu: 

1. Letaknya sangat strategis, berada di dalam kawasan pusat bisnis atau CBD 

(Central Business District) Kota Semarang di wilayah Semarang Tengah. 

2. Jalan yang diamati memiliki intensitas guna lahan yang tinggi serta memiliki 

aksesibilitas tinggi yang menghubungkan dengan kawasan lainnya. Jalan ini juga 

merupakan jalur yang dilewati banyak kendaraan, dimana kondisi lalu lintas dan 

kegiatannya sangat ramai (crowded), serta pada kiri atau kanan atau pada kedua 

sisi jalan dimanfaatkan untuk tempat parkir roda empat. Dimana masing-masing 

jalan yang diamati ini mempunyai tata guna lahan yang berbeda. 

Untuk mempermudah dalam hal pengamatan yang akan dilakukan dalam 

pelaksanaan survei, maka masing-masing ruas jalan dibagi dalam blok-blok 

pengamatan yang pembagiannya dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut: 
 

Tabel 1.2 
Ruang Lingkup Lokasi Studi 

  

NO Nama Jalan Pembagian Blok Pengamatan 
Fungsi Tata Guna 

Lahan 

1 

 

 

2 

JL. KH. Agus Salim 

 

 

JL. Pemuda 

Dari lampu merah JL. Pekojan – lampu merah 

depan Hotel Metro. 

 

Dari lampu merah depan Sri Ratu JL.Pemuda – 

Lampu merah depan kantor PLN JL. Pemuda. 

Perdagangan dan 

Jasa 

 

Perkantoran dan 

pendidikan 

Sumber: Hasil survei 2007 
 
1.5   Sistematika Pembahasan 

 Secara garis besar, sistematika pembahasan penelitian yang berjudul 

”Analisis Kapasitas Parkir Pada Badan Jalan Di Kawasan Pusat Bisnis Wilayah 

Semarang Tengah, Kasus Ruas Jalan KH. Agus Salim dan Jalan Pemuda” 

terdiri atas 6(enam) bab, yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Membahas mengenai latar belakang studi, perumusan masalah, penentuan 

tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup pembahasan yang meliputi ruang 

lingkup materi dan ruang lingkup wilayah dan sistematika penyusunan 

laporan. 

BAB II STUDI PUSTAKA 

Berisi tujuan teoritis yang mendasari pelaksanaan studi ini. Dalam hal ini 

akan dijelaskan teori parkir dalam sistem transportasi secara umum, sistem 

penyediaan areal parkir, faktor-faktor yang mempengaruhi parkir, teori 

tentang penentuan satuan ruang parkir, macam-macam survei perparkiran. 

BAB III METODOLOGI 

Pada bab ini akan dijelaskan uraian mengenai langkah-langkah penulisan 

yang meliputi: kerangka penulisan yang berisi langkah-langkah dimulai dari 

persiaapan pendahuluan, metode pengumpulan data, pengumpulan data 

baik primer ataupun sekunder. 

BAB IV PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan tahapan-tahapan pengolahan data yang diperoleh dari data 

sekunder dan data primer. Untuk mencapai tujuan dan sasaran studi dari 

data yang ada harus diolah terlebih dahulu melalui pengelompokan ataupun 

perhitungan data sehingga data yang diperoleh mudah dipahami dan 

dianalisa, kemudian hasilnya akan dirumuskan pada bab berikutnya. 

BAB  V ANALISIS DATA 

Pada bab ini akan dibahas analisis dari kapasitas parkir pada badan jalan 

yang dibatasi oleh lokasi studi dengan memanfaatkan sumber data yang 

diperoleh dari hasil pengamatan dan pengolahan pada bab sebelumnya.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan 

hasil analisis yang telah dilakukan, sehingga nantinya dapat dikeluarkan 

suatu rekomendasi. Dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai 

permasalahan-permasalahan yang ditemui selama melakukan survei 

lapangan.   


