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BAB II  

STUDI PUSTAKA 
 

2.1. TINJAUAN UMUM PERPARKIRAN 

Fasilitas parkir merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari sistem transportasi. Lalu-lintas biasanya timbul demi kepentingan 

pergerakan. Kendaraan berjalan menuju tempat tujuan dan setelah 

mencapai tempat tersebut kendaraan harus diparkir. 

Di daerah perkotaan, banyaknya pemilikan kendaraan 

menimbulkan masalah parkir yang serius. Di kawasan permukiman, 

setiap ruang kosong yang tersedia selalu diisi kendaraan yang diparkir 

sepanjang siang maupun malam hari. Begitu pula di dekat pusat 

perdagangan, sering terjadi kemacetan jalan yang cukup serius, karena 

makin banyaknya orang yang memilih pergi ke kota dengan kendaraan 

pribadi daripada menggunakan sarana angkutan umum. 

Di antara penyebab seriusnya kondisi ini adalah bahwa parkir 

telah merupakan " urusan setiap orang ". Tanggung jawab 

penyelenggaraan dan pengaturannya kerapkali dibagi - bagi di antara 

pemilik gedung, pedagang, investor, perencana, otorita terminal dan 

transit, dan jawatan pemerintah lainnya. Sebagai tambahan, tanggung 

jawab penetapan ruang yang tersedia untuk para pemakai, penetapan 

biaya, dan kebijaksanaan pengaturannya biasanya antara lain dilakukan 

oleh dewan kota, polisi, insinyur lalu-lintas, dan pengadilan. Kreasi 

jawatan yang terutama berhubungan dengan parkir umumnya 

mengusulkan cara untuk memecahkan dilema yang berkelanjutan ini. 

Parkir menurut kamus bahasa Indonesia dapat diartikan           

sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Sedangkan  

menurut Undang-undang lalu lintas No. 14/1992, parkir adalah tempat 

pemberhentian kendaran atau bongkar muat barang dalam jangka waktu 

yang lama atau sebentar tergantung keadaan dan kebutuhannya. 
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2.2. STUDI PERPARKIRAN 

Studi perpakiran yang biasa dilakukan meliputi studi mengenai 

desain fungsional, desain struktural, studi mengenai permintaan 

pembiayaan yang dibutuhkan (financial feasibility), dan studi mengenai 

permintaan terhadap ruang parkir. Namun dalam sub bab ini hanya 

ditekankan pada studi mengenai permintaan parkir dan studi desain 

fungsional. Secara garis besar studi mengenai permintaan parkir 

dikelompokkan ke dalam tiga jenis studi yaitu : secara menyeluruh ( 

comprehensif ), terbatas, dan site specitle (C.S. Papacostas dan P. D. 

Prevedouros, 1993). 

Studi secara menyeluruh yaitu studi yang dilakukan meliputi segala 

hal yang terdapat di seluruh area. Sebagai contoh pada daerah pusat bisnis 

(Central Ditric Bussiness) studi dilakukan pada seluruh aspek kegiatan 

yang ada. Sasaran utama dari studi tersebut adalah untuk memperhitungkan 

besarnya permintaan parkir di masa datang dengan model perkiraan / 

peramalan. Variabel yang harus diketahui diantaranya pertumbuhan 

penduduk, demografi, trend sosial dan ekonomi, serta penggunaan moda 

transportasi. 

Inventarisasi secara analistis dan menyeluruh terhadap fasilitas on 

street parking maupun off street parking dikumpulkan secara bersama-

sama, serta informasi yang mendetail mengenai pemanfaatannya, sehingga 

dari hasil investarisasi tersebut kekurangan pada penyediaan ruang parkir 

yang terjadi pada saat itu dapat diidentifikasi. Kemudian diajukan suatu 

perencanaan yang dapat digunakan untuk mengatasi permintaan yang terjadi 

dan memenuhi permintaan terhadap ruang parkirnya. Perencanaan yang 

dihasilkan ini kemudian dikembangkan, dievaluasi, dan diambil keputusan 

yang dilakukan oleh pihak yang membutuhkannya, baik oleh pemerintah 

kota maupun oleh pihak pengelola yang berminat. 

Studi secara terbatas pada prinsipnya serupa dengan studi secara 

menyeluruh, akan tetapi areal yang ditinjau lebih sempit dan persyaratan 

yang lebih banyak. Biasanya pada studi ini hanya satu tipe fasilitas parkir 
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saja yang diselidiki, misalnya on street parking saja. Sedangkan studi 

setempat (site specific) cakupan daerah studinya lebih terbatas, akan 

tetapi lebih menyeluruh analitisnya. Obyek utama dan studi ini dapat 

berupa tempat parkir yang sudah ada atau yang sedang dalam 

pengembangan, misalnya : rumah sakit, kampus/sekolah, pusat 

perbelanjaan, hotel, kantor, dan lain-lain. Inventarisasi terhadap jumlah 

ruang parkir yang ada dilakukan secara mendetail, dan dilakukan 

terhadap permintaan ruang parkir di masa datang. 

Pada studi ini juga dilakukan pengamatan terhadap variasi atau 

ragam pengguna fasilitas parkir, sebagai contoh orang yang memiliki 

keperluan atau bekerja pada suatu bangkitan atau lokasi (yaitu penerima 

utama dari pelayanan parkir) dan orang yang parkir pada lokasi tersebut 

dengan tujuan pergi ke tempat lain. Terkadang sering dilakukan 

pengukuran terhadap mode akses pengguna parkir dan variasi yang 

terjadi pada okupansi parkir. Sebagai contoh pada sebuah rumah sakit, 

pengunjung rumah sakit hanya akan memarkir kendaraannya hanya 

dalam waktu beberapa jam saja. Dokter dan perawat rumah sakit tersebut 

akan memarkir kendaraannya dalam waktu yang cukup lama, yaitu 

sekitar 16 jam, sedangkan staff rumah sakit lainnya akan memarkir 

kendaraannya dalam waktu 8-9 jam. 

 

2.3 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPARKIRAN. 

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang 

Fasilitas Parkir untuk Umum. 

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang 

Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di jalan. 

3. Keputusan Dirjen Darat No.272/HK.105/DRJD/96. 

4. Undang-undang Lalu Lintas 14/1992. 
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2.4 STANDAR KEBUTUHAN RUANG PARKIR. 

Parkir merupakan salah satu komponen suatu sistem transportasi 

yang perlu dipertimbangkan. Pada kota-kota besar area parkir merupakan 

suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan. Dengan demikian perencanaan 

fasilitas parkir adalah suatu metoda perencanaan dalam 

menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan. Baik dibadan jalan ( on-

street parking ) maupun diluar badan jalan ( off-street parking ). Untuk 

merencanakan fasilitas parkir maka besarnya kebutuhan perlu diketahui. 

Standar kebutuhan luas area kegiatan parkir berbeda antara yang 

satu dengan yang lainnya, tergantung kepada beberapa hal antara lain 

pelayanan, tarif yang diberlakukan, ketersediaan ruang parkir, tingkat 

kepemilikkan kendaraan bermotor, tingkat pendapatan masyarakat. 

Berdasarkan hasil studi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kegiatan 

dan standar-standar kebutuhan parkir adalah sebagai berikut : 

2.4.1 Pusat Perdagangan  

Parkir dipusat perdagangan dikelompokkan dalam dua 

kelompok, yaitu pekerja yang bekerja di pusat perdagangan tersebut 

dan pengunjung pekerja umumnya parkir untuk jangka panjang dan 

pengunjung umumnya jangka pendek. Karena tekanan penyediaan 

ruang parkir adalah untuk pengunjung maka kriteria yang digunakan 

sebagai acuan penentuan kebutuhan ruang parkir adalah luas areal 

kawasan perdagangan. 

Tabel 2.1 Kebutuhan SRP di Pusat Perdagangan 

Luas Areal Total 

( 100m² ) 

10 20 50 100 500 1000 1500 2000 

Kebutuhan 

( SRP ) 

59 67 88 125 415 777 1140 1502 
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2.4.2 Pasar Swalayan. 

Seperti halnya dipusat perdagangan, pasar swalayan 

mempunyai karakteristik kebutuhan ruang parkir yang sama. 

Tabel 2.2 Kebutuhan SRP di Pasar Swalayan 

 

Luas Areal Total 

( 100m² ) 

50 75 100 150 200 300 400 500 

Kebutuhan 

( SRP ) 

225 250 270 310 350 440 520 600 

 

2.4.3 Pasar. 

Pasar juga mempunyai karakteristik yang hampir sama 

dengan pusat perdagangan ataupun pasar swalayan, walaupun 

kalangan yang mengunjungi pasar lebih banyak dari golongan 

dengan pendapatan menengah kebawah. 

 

Tabel 2.3 Kebutuhan SRP di Pasar 

Luas Area Total 

( 100 m2 ) 

40 50 75 100 200 300 400 500 1000 

Kebutuhan 

( SRP ) 

160 185 240 300 520 7560 970 1200 2300 
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Peruntukkan Satuan 

(SRP untuk mobil 

Penumpang ) 

Kebutuhan Ruang 

Parkir 

Pusat Perdagangan 

- Pertokoan 

 

- Pasar Swalayan 

 

- Pasar 

 

SRP/100m² luas lantai 

efektif 

SRP/100m² luas lantai 

efektif 

SRP/100m² luas lantai 

efektif 

 

 

3,5 – 7.5 

 

3,5 – 7,5 

 

3,5 – 7,5 

 

Pusat Perkantoran  

- Pelayanan Bukan  

Umum 

-   Pelayanan Umum 

 

SRP/100m² luas lantai  

 

SRP/100m² luas lantai  

 

 

1,5 – 3,5 

 

1,5 – 3,5 

Sekolah 

Hotel 

SRP/ Mahasiswa 

SRP/Kamar 

0,7 – 1,0 

0,2 – 1,0 

 

Rumah Sakit  

( SRP ) 

SRP/ Tempat Tidur 

SRP/ Tempat Duduk 

0,2 – 1,3 

0,1 – 0,4 
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2.5 TIPE PARKIR 

Untuk melakukan penataan yang baik tentu saja merencanakan 

kebutuhan ruang parkir terlebih dahulu dengan suatu analisis-analisis 

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Disamping menrencanakan 

kebutuhan ruang parkir juga perlu dilihat kondisi yang ada. 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa parkir dibagi 2 ( dua ) yakni, 

parkir dibadan jalan ( On-Street Parking ) dan parkir di lahan Khusus      

( Off-Street Parking ). Parkir di badan jalan relatif lebih besar 

permasalahannya dibanding dengan di parkir lahan khusus. Karena 

bagaimanapun jika parkir di badan jalan penataannya kurang baik, akan 

menimbulkan kemacetan bagi lalu-lintas yang menggunakan jalan 

tersebut. 

 

2.5.1 Parkir Menurut Tempat 

Menurut tempatnya parkir dibedakan menjadi : 

1. Parkir di Jalan (On-Street Parking) 

Parkir di jalan mengambil tempat di sepanjang jalan, tepi jalan, 

dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Parkir    

di jalan sulit dilakukan pada jalan dengan ruang terbatas, dengan   

alasan : 

 Mengurangi kapasitas jalan. 

 Menimbulkan kasus kemacetan dan kebingungan pengemudi.  

 Memperpanjang waktu tempuh dan memperbesar kecelakaan. 

Meskipun begitu, beberapa parkir di Jalan masih 

diperlukan dan bila keadaan jalan mengijinkan, yaitu pada jalan-

jalan yang mempunyai lebar sekitar 10 m dengan arus lalu lintas 

dua arah yang arusnya tidak melebihi 400 kendaraan / jam, atau 

pada lalu lintas searah dengan arus kurang dari 600 kendaraan / jam, 

parkir pada salah satu sisi masih diperbolehkan jika tempat pejalan 

kaki yang berdekatan dengannya tidak terlalu ramai dan terdapat 

sedikit pejalan kaki yang menyeberang jalan. 
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Pada jalan yang arus lalu-lintasnya bervariasi pada siang 

hari, parkir dapat diperkenankan saat arus berada di bawah tingkat 

kritis, tetapi pengawasannya harus tetap dilakukan untuk menjamin 

persimpangan jalan tidak terhambat dan tidak terjadi keterlambatan. 

Kelonggaran bisa dilakukan berkaitan dengan karakteristik arus lalu 

lintas pada suatu jalan dan perhatian yang lebih cermat perlu 

dilakukan untuk hari-hari khusus. Larangan total sehari atau 

larangan pada jam-jam tertentu saja dapat dijalankan baik untuk 

parkir dua sisi maupun pada satu sisi jalan. Jika parkir unilateral 

diperbolehkan maka larangan lebih baik pada sisi jalur arus yang 

lebih besar, meskipun dari kepentingan orang yang berbelanja, 

seringkali hal sebaliknya yang disukai. 

Bermacam-macam hal yang perlu diperhatikan pada suatu 

badan jalan, dimana hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan 

dalam menentukan sudut parkir. Bahan-bahan yang menjadi 

pertimbangan yang secara umum digunakan adalah sebagai berikut : 

a) Lebar jalan 

b) Volume Lalu lintas pada jalan bersangkutan 

c) Karakteristik kecepatan 

d) Dimensi Kendaraan 

e) Sifat peruntukkan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang 

bersangkutan. 

Dalam penentuan sudut parkir pada suatu badan jalan berbeda antara 

yang satu dengan yang lainnya. Dimana perbedaan tersebut dikarenakan oleh 

fungsi jalan dan arah gerak Lalu-Lintas pada jalan bersangkutan. 

Untuk Jalan Kolektor satu arah Untuk Parkir Pada Badan Jalan dapat 

dilihat pada Tabel 2.4 : 
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Tabel 2.4 Lebar Minimum Jalan Kolektor Satu Arah untuk Parkir Pada 

Badan Jalan. 

Keterangan : J: Lebar penurangan ruang maneuver ( 2,5 meter ). 

 

Sebagai salah satu contoh parkir kendaraan yang disertai dengan 

dimensi yang ada dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

           ----------- 

 
 

 

 

 

Gambar 2.1 Ruang parkir pada Badan Jalan 

 Gambar 2.1 Ruang Parkir pada Jalan 
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Keterangan : A = Lebar Ruang Parkir ( m ) 

   D = Ruang Parkir Efektif ( m ). 

   M = Ruang Manuver ( m ) 

   J = Lebar Pengurangan Ruang Manuver ( m ) 

   W = Lebar Total Jalan 

   L  = Lebar Jalan Efektif 

 

2. Parkir di Lahan Khusus (Off-Street Parking). 

Harga Lahan yang semakin tinggi menciptakan masalah 

tersendiri, yakni munculnya gedung-gedung yang tinggi, baik 

sebagai tempat perbelanjaan, kantor maupun lain sebagainya. 

Gedung-gedung yang menjulang tinggi menunjukkan ruang yang 

sangat besar dan hal ini memberikan dampak besar pula terhadap 

arus lalu-lintas. 

Parkir di luar jalan yakni digedung merupakan hal yang tidak 

asing lagi di kota-kota besar. Gedung parkir sangat efisien 

diterapkan di tempat-tempat yang tingkat kesibukannya relatif 

tinggi. Bagaimanapun gedung parkir mampu menangani permintaan 

dan harga lahan yang tinggi. 

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam 

pengembangan parkir digedung parkir yaitu:  

 Tersedia tata guna lahan. 

 Memenuhi persyaratan konstruksi dan perundang-undangan 

yang berlaku 

 Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan 

 Memberikan Kemudahan bagi pengguna jasa. 

Tata letak gedung parkir dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 
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a. Parking Lot/Surface Car Parks 

Adalah fasilitas parkir, berupa suatu lahan yang terbuka di atas 

permukaan tanah. Fasilitas parkir ini memerlukan ketersediaan 

lahan yang luas. 

b.  Multi Strorey Car Parks 

Adalah fasilitas parkir di ruangan tertutup yang berupa garasi 

bertingkat. Fasilitas ini cukup efektif pada saat ketersediaan 

lahan terbatas / mahal. 

c.  Mechanical Car Parks 

Adalah fasilitas parkir yang sama dengan Multi Storey Car Parks 

hanya dilengkapi dengan lift / elevator yang berfungsi untuk 

mengangkut kendaraan ke lantai yang dituju. 

d. Underground Car Parks 

Adalah fasilitas parkir yang dibangun pada basement Multi 

Storey atau di bawah pada suatu ruang terbuka. 

Bila ditinjau posisi parkirnya dapat dilakukan seperti pada on 

street parking, hanya saja pengaturan sudut parkir banyak 

dipengaruhi oleh : 

a. Luas dan bentuk pelataran parkir. 

b. Jalur sirkulasi ( jalur untuk perpindahan pergerakkan ). 

c. Jalur gang ( jalur untuk maneuver keluar dari parkir ). 

d. Dimensi ruang parkir. 
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2.5.2 Posisi Parkir 

Posisi parkir kendaraan baik on street parking maupun off street 

parking akan sangat menentukan dalam besar kecilnya ruang parkir       

yang dibutuhkan dan pengefektifannya. Menurut posisi parkir kendaraan 

dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu : 

1. Parkir secara paralel/bersudut 180°, terhadap sisi jalan atau dinding 

bangunan. 

Posisi parkir ini untuk on street parking mempunyai keuntungan 

yaitu reduksi lebar badan jalan tidak terlalu besar sehingga tidak 

terlalu mengganggu gerakan lalu-lintas, akan tetapi panjang yang 

terpakai akan lebih besar akibatnya hanya mampu menampung 

sedikit kendaraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tata Cara Parkir Paralel 

 

2. Parkir tegak lurus / bersudut 90° terhadap sisi jalan atau dinding 

bangunan. 

Posisi parkir ini untuk on street parking mempunyai keuntungan 

yaitu ruang parkir dapat ditempati lebih banyak, akan tetapi reduksi 

terhadap badan jalan lebih besar dibandingkan dengan cara parkir 

sejajar sisi jalan. 
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Gambar 2.3: Tata Cara Parkir Sudut 90º 

 

 

3. Parkir bersudut 30°, 45°, dan 60°, terhadap sisi jalan atau dinding 

bangunan. 

Pada on street parking, cara parkir seperti ini dapat menjadi salah 

satu jalan tengah yang diambil untuk memperkecil reduksi lebar 

badan jalan. Sedangkan pada off street parking bermanfaat untuk 

mencuri efisiensi penggunaan ruang parkir. 

Sudut = 30º 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tata Cara Parkir membentuk Sudut 30º 
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Sudut = 45º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 2.5 Tata Cara Parkir membentuk Sudut 45º 
 
 
 

Sudut = 60º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.6 Tata Cara Parkir membentuk Sudut 60º 
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2.5.3 Status Parkir 

Menurut statusnya, parkir dapat dikelompokkan menjadi :  

1. Parkir Umum 

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah, 

jalan, lapangan yang dimiliki / dikuasi dan pengelolanya 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

2. Parkir Khusus 

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah 

yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ke 

tiga. 

3. Parkir Darurat 

Parkir darurat adalah perpakiran ditempat-tempat umum baik yang 

menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik 

pemerintah daerah atau swasta karena kegiatan insidental. 

4. Taman Parkir 

Taman parkir adalah suatu areal atau bangunan parkir yang 

dilengkapi dengan sarana perpakiran yang pengelolanya 

diselenggarakan oleh Pemerintah. 

5. Gedung Parkir 

Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat 

parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah 

Daerah atau pihak yang mendapat ijin dari Pemerintah Daerah. 

 

2.5.4 Parkir menurut Jenis Tujuan Parkir 

Menurut jenis tujuan parkir dapat digolongkan menjadi : 

1. Parkir penumpang, yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan  

penumpang. 

2. Parkir barang, yaitu parkir untuk bongkar muat barang. 

  Keduanya sengaja dipisahkan agar satu sama lain masing-

masing kegiatan tidak saling mengganggu. 
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2.5.5 Parkir menurut jenis kepemilikan dan pengoperasiannya 

  Menurut jenis kepemilikan dan pengoperasian parkir dapat 

digolongkan menjadi : 

1. Parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. 

2. Parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tetapi pengelolaannya  

     Pihak swasta. 

3. Parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

 

 

 

2.5.6 Parkir Berdasarkan Jenis Kendaraan 

Berdasarkan jenis kendaraan yang parkir, dapat digolongkan :  

1. Parkir untuk kendaraan beroda dua yang bermesin. 

2. Parkir untuk sepeda, becak, andong, dan dokar. 

3. Parkir untuk kendaraaan beroda tiga atau empat atau lebih 

bermesin. 

Pemisahan tempat parkir berdasarkan klasifikasi ini 

mempunyai maksud supaya pelayanan lebih mudah dan tidak terjadi 

keruwetan. 

 

2.6 TEORI PERANCANGAN 

2.6.1 Dimensi Ruang 

Suatu ”satuan ruang parkir” (SRP) adalah tempat untuk satu 

kendaraan. 

Dimensi ruang parkir menurut Dirjen Perhubungan Darat dipengaruhi 

oleh : 

1. Lebar total kendaraan. 

2. Panjang total kendaraan. 

3. Jarak bebas. 

4. Jarak bebas arah lateral 
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Penentuan SRP untuk mobil penumpang diklasifikasikan 

menjadi 3 golongan, dapat dilihat pada tabel 2.5 : 

  

 

  Tabel 2.5 : Penentuan satuan ruang parkir 

Sumber : Direktorat Perhubungan Darat. 

 

Golongan I    : Karyawan / pekerja kantor, tamu / pengunjung pusat  

  kegiatan perkantoran, perdagangan, pemerintahan,  

  universitas. 

Golongan II : Pengunjung tempat olah raga, pusat hiburan / rekreasi, hotel, 

     Pusat perdagangan eceran / swalayan, rumah sakit, bioskop. 

Golongan III : Orang cacat. 

2.6.2 Kebutuhan Ruang Gerak 

Kebutuhan ruang gerak kendaraan parkir dipengaruhi oleh : 

1. Sudut parkir. 

2. Lebar ruang efektif. 

3. Ruang parkir efektif. 

4. Ruang Manuver. 

5. Lebar pengurangan manuver ( 2,5 ). 

Standar kebutuhan gerak yang disarankan oleh Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat pada tabel 2.6 : 

Jenis Kendaraan Satuan Ruang Parkir 

 

 

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 5,00 

0,75 x 2,00 
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Tabel 2.6 : Penentuan satuan ruang parkir 

          Sumber : Direktorat Jenderal perhubungan Darat. 

 

 

2.7 FAKTOR - FAKTOR PENENTU PERENCANAAN PARKIR 

Agar parkir dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, maka 

dalam sebuah pengadaan sarana parkir diperlukan perencanaan dan 

perancangan yang baik. 

Perancangan parkir ini harus memperhatikan perencanaan dan 

perancangan suatu kota agar tidak saling mengganggu. 

Faktor-faktor penentu yang sangat mempengaruhi perancangan 

parkir adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat Motorisasi 

Tingkat motorisasi adalah pengelompokan kelas menurut tinggi  

            Rendahnya angka kepadatan mobil, yaitu banyaknya mobil            

penumpang yang terdapat pada setiap 100 penduduk. Untuk setiap 

kota tingkat motorisasi berbeda-beda tergantung dari tingkat 

kemakmuran penduduknya. Tingkat motorisasi dikelompokkan 

menjadi (Joseph de Chaira & Lee Koppelman, 1975) : 

 

Sudut 

Parkir 

(”º” ) 

Lebar Ruang 

Parkir  

A 

( m ) 

Ruang Parkir Efektif 

 

         D 

( m ) 

Ruang Manuver 

 

M 

( m ) 

0 

30 

45 

60 

90 

2,3 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,3 

4,5 

5,1 

5,3 

5,0 

3,0 

2,9 

3,7 

4,6 

5,8 
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a. Kelas 1 (daerah pinggiran kota) 

Mempunyai tingkat motorisasi 0-10 mobil per 100 

penduduk. 

b. Kelas 2 (daerah kota bagian luar) 

Mempunyai motorisasi 10-20 mobil per 100 penduduk. 

c. Kelas 3 (daerah kota bagian dalam) 

 Mempunyai tingkat motorisasi 20-30 mobil per 100 

penduduk. 

d. Kelas 4 (daerah pusat kota) 

Mempunyai tingkat motorisasi lebih dari 30 mobil per 100 

penduduk. 

 

2. Faktor Lokasi dan Fungsi Kota 

 Faktor lokasi sangat berpengaruh sebagai penentu jenis dan 

cara parkir. Suatu kawasan kota yang difungsikan sebagai pusat 

kegiatan kota akan membutuhkan saranan parkir yang lebih besar 

daripada kawasan-kawasan lainnya, misalnya kawasan perumahan. 

Kawasan kota dengan lalu-lintas yang padat akan membutuhkan 

pemecahan tersendiri dibanding dengan jenis dan cara parkir di 

kawasan kota dengan lalu-lintas yang kurang padat. 

 Di kawasan pusat kegiatan pada kenyataannya kebutuhan akan 

saranan parkir di luar jalan (off street parking) cukup besar, meski 

pada umumnya memiliki lahan yang terbatas. Nilai tanah yang tinggi 

dan daya tampung yang sedikit membuat pelataran parkir menjadi 

tidak ekonomis. Oleh karenanya di kawasan pusat kegiatan kota 

penggunaan sarana parkir yang sesuai adalah dengan bangunan parkir 

yang bertingkat. 
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Dalam perencanaan terdapat beberapa faktor penentu, antara 

lain : 

2.7.1 Fasilitas Parkir Yang Ada 

Survei perpakiran harus meliputi inventarisasi ruang parkir yang 

tersedia atau yang memungkinkan untuk dikembangkan selanjutnya. 

Inventarisasi ini harus merinci tipe parkir, apakah parkir di jalan atau di 

luar jalan, digunakan sepenuhnya atau digunakan sebagian, seperti tertera 

di bawah ini : 

a.  Lokasi dan Kontrol 

Meliputi parkir di jalan (terinci : di sisi ,jalan, unilateral, bilateral, 

parallel dan parkir miring), parkir di luar jalan, ruang terbuka, ruang 

tertutup, ramp dan tipe, mekanis, tata ruang parkir dan pengaturan 

masuk dan keluar kendaraan, parkir pribadi atau umum. 

      b. Pembatasan Waktu 

Meliputi lama dan batasan waktu menurut jam, bebas dan memakai 

meteran serta satuan ongkos parkir. 

2.7.2 Pengukuran / Besaran Dalam Parkir  

a. Akumulasi Parkir 

Merupakan jumlah kendaraan yang diparkir di suatu tempat pada 

waktu tertentu, dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis dan 

maksud perjalanan. Akumulasi parkir ini akan berkaitan erat dengan 

beban parkir (jumlah kendaraan parkir) dalam satuan .jam kendaraan 

per periode waktu tertentu. Akumulasi parkir ini akan berkaitan erat 

dengan beban parkir (jumlah kendaraan parkir) dalam satuan .jam 

kendaraan per periode waktu tertentu. 

  Akumulasi = Km – Kk 

Bila pada pengambilan data sudah ada kendaraan parkir, maka : 

  Akumulasi = Km – Kk + x 

Dimana : Km = Kendaraan masuk. 

      Kk  = Kendaraan Keluar. 

      x    = Total Kendaraan yang sudah parkir. 
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b. Volume Parkir 

Menyatakan jumlah kendaraan yang termasuk dalam beban parkir 

(yaitu .jumlah kendaraan per periode waktu tertentu, biasanya per 

hari). Waktu yang digunakan kendaraan untuk parkir (menit atau jam) 

menyatakan lama parkir. 

c Pergantian Parkir (Parking Turnover) 

Menunjukkan tingkat penggunaan ruang parkir dan diperoleh dengan 

membagi volume parkir dengan ruang parkir untuk periode waktu 

tertentu. Persamaan turnover : 

gTersediagParkirYanJumlahRuan
ParkirerbedaYangaraanYangBJumlahKendT =   

    d.  Durasi Parkir 

 lama waktu suatu kendaraan parkir disuatu ruang parkir. 

 Durasi : Ti – To 

 Dimana :  To = Waktu Kendaraan Masuk. 

    Ti = Waktu Kendaraan Keluar.  

    e. Indeks Parkir 

Merupakan ukuran yang lain untuk menyatakan tingkat penggunaan 

panjang jalan dan dinyatakan dalam prosentase ruang yang ditempati 

oleh kendaraan parkir pada tiap 6 m yang tersedia di tepi jalan (secara 

teoritis). 

 %100x
diarYangTerseRuangParki

arkirAkumulasiPirIndeksPark =  

 f. Okupansi 

  %100x
iaYangTersedTotalRuang

tempatiuangYangDiBanyaknyaROkupansi =  
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2.8 METODE - METODE KEBUTUHAN PARKIR 

Ada beberapa metode untuk menentukan jumlah parkir di pusat 

kota antara lain sebagai berikut : 

2.8.1 Metode –1 

Menggunakan koefisien ruang parkir (pendekatan Amerika) 

dimana besarnya koefisien ruang parkir dicari berdasarkan proporsi 

perjalanan kendaraan pribadi dengan total perjalanan dengan kendaraan. 

jumlah perjalanan dianggap sangat erat hubungannya dengan jumlah 

penduduk di  daerah itu. Besarnya koefisien ruang parkir dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

(Sumber : C. A O' Flahetry, 1976, hal 162) 

Keterangan : 

P  =  koefisien ruang parkir 

d =  perbandingan perjalanan lalu-lintas yung terlihat di pusat kota dari 

jam 07.00 - 19.00, diambil = 0,7 

r  = porsentase kendaraan parkir jam puncak terhadap volume hariannya 

= 25 % ( untuk kota kecil ) dan 40 % ( untuk kota besar ) 

s = faktor puncak sesaat = l, 0 

c  =  faktor lokasi yang mencerminkan kebutuhan parkir di daerah inti 

pusat. 

o = okupansi kendaraan = 1, 5 orang / kendaraan  

e =  efisiensi penggunaan ruang parkir = 0, 85  

 

2.8.2 Metode - 2 

Perkiraan kebutuhan ruang parkir berdasarkan hubungan jumlah 

kepemilikan kendaraan bermotor di dalam kota dengan volume kendaraan 

yang parkir di pusat kota pada periode puncak. 

rscrsc
oe

drscP 55,0
)85,0)(5,1(

)7,0(
===  
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Tabel 2.7 : Percentage of Vehicle parked in the Central Areas of 

Amerika Towns in Relation to the Number of Vehicles Registered hi 

Those Town. 

 

 

YEARS 

NO. OF VEH 

PER 1000 

POPULATION

POPULATION

RANGE 

NO. 

OF 

VEH 

MAX. NO OF VEH

PARKED IN THE 

CENTRAL AREA 

TOTAL PERCEN

1950 380 0.005 – 0.010 3000 480 16.3 

1950 380 1.010 – 0.025 6800 1180 17.1 

1950 330 0.025 – 0.050 11900 1950 16.5 

1950 320 0.050 – 0.100 25600 4450 17.6 

1950 320 0.100 – 0.250 52000 5700 10.7 

1948 260 0.250 – 0.500 95000 9140 9.6 

1947 240 0.500 – 1.000 132000 12000 9.6 

1954 300 >1000 390000 23400 6.0 

(Sumber : C. A O' Flahetry, 1974, hal 162) 

 

2.8.3 Metode - 3 

Perkiraan kebutuhan ruang parkir didasarkan pada basis luas lantai 

bangunan pembangkit parkir. Dapat dilihat pada table di bawah ini : 

 

Tabel 2.8 : Kebutuhan Tempat Parkir 

Perkantoran  Satu tempat tiap 70 m” luas lantai 

Toko dan Pasar Satu tempat tiap 80 m” luas lantai 

Restoran Satu tempat tiap 10 kursi 

Bioskop Satu tempat tiap 20 kursi 

Hotel Bintang 4 dan 5 Satu tempat tiap 4 kamar tidur 

Hotel Bintang 3 Satu tempat tiap 8 kamar tidur 
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Hotel Bintang 2 Satu tempat tiap 10 kamar tidur 

Motel Satu tempat tiap 1 kamar tidur 

Rumah Sakit Satu tempat tiap 10 kamar tidur 

(Sumber : Indian Roads Conggress, 1973) 

 

2.8.4 Metode - 4 

Perkiraan kebutuhan ruang parkir atas dasar hubungan kapasitas 

lalu lintas di jalan, arteri yang menuju pusat kota pada periode puncak, 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

(Sumber : C A. O' Flaherry, 1976, hal 166)  

Keterangan : 

R  =  jumlah ruang parkir 

C  = kapasitas jalan menuju pusat kota 

K =  prosentase dari kapasitas jalan pengumpan ( feeder road ) yang tidak 

ada jalan menerus 

 

2.8.5 Metode - 5 

Metode dengan mencari selisih terbesar antara kedatangan dan 

keluaran (Maximum Accumulation). Besarnya akumulasi yang 

maksimum dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

2.9 TEORI-TEORI UNTUK MENGANALISIS KINERJA PARKIR 

2.9.1 Teori Antrian 

Terdapat empat karakteristik antrian yang harus ditentukan untuk 

meramalkan prestasi (variabel - variable), yaitu : ( Morlok Hal. 307) 

1. Distribusi headway dari kedatangan lalu lintas yang mungkin merata 

(dengan headway yang konstan), atau dapat mengikuti pola kedatangan 

Poisson atau acak (kemungkinan ekponensial negatif dari headway) atau 

pola-pola lainnya. 

100
2CKP =  
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2. Distribusi waktu pelayanan atau proses pembentukan suatu bentuk 

antrian akibat penertiban satuan - satuan lalu-lintas. Secara teori waktu 

pelayanan dianggap acak dan bebas. Proses yang sering digunakan 

biasanya harus eksponensial. 

3.  Jumlah saluran untuk pelayanan atau stasiun, mekanisme pelayanan 

terdiri dari satu atau beberapa saluran / stasiun / fasilitas pelayanan 

sampai selesainya pelayanan disebut waktu pelayanan. Pada setiap 

model antrian harus dispesifikasikan distribusi waktu pelayanan untuk 

masing-masing saluran pelayanan. Apabila kedatangan konsumen ke 

dalam sistem antrian berdistribusi Poisson, maka dinyatakan bahwa 

distribusi kedatangan yang berurutan adalah eksponensial. . 

4.  Disiplin antrian adalah yang menentukan urutan dimana stasiun lalu 

lintas yang tiba akan dilayani. Ada beberapa bentuk disiplin pelayanan 

yang biasa digunakan dalam persoalan antrian, yaitu : 

• First Come - First Served ( FC - FS ) atau First In - First Out (FI - 

FO ) Dalam artian lebih dulu datang lebih dulu dilayani atau pertama 

masuk pertama keluar. 

• Last Come - First Served ( LE - FS) atau Last In - First Out ( LI - IO)  

Dalam artian yang tiba terakhir yang lebih dulu keluar. 

• Service In Random Order ( SI - RO ) 

Dalam artian panggilan pada peluang secara random, tidak 

mempersoalkan siapa.yang lebih dulu datang. 

• General Service Disiplin ( GD ) 

Dalam artian disiplin pelayanan secara umum yang mencakup ketiga 

disiplin pelayanan sebelumnya. 

 

Adapun syarat terjadinya proses antrian adalah jika dan hanya jika 

laju kedatangan konsumen lebih besar dari pada kapasitas dari fasilitas yang 

dimiliki. Namun permasalahan yang timbul diakibatkan oleh : 

1.  Permintaan terlalu banyak, akan mengakibatkan konsumen yang 

menunggu   untuk dilayani fasilitas pelayanan. 
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2.  Sebaliknya jika permintaan sedikit, akan mengakibatkan tidak 

ekonomisnya sistem karena fasilitas pelayanan sering menganggur.  

 

Menurut jumlah fasilitas pelayanan, model antrian dapat dibagi 

menjadi model antrian dapat dibagi menjadi model antrian satu fasilitas 

pelayanan dan model antrian banyak fasilitas pelayanan, yaitu dapat 

dibedakan sebagai berikut : 

 

 
    Gambar 2.7 : Model Antrian Tunggal, Fasilitas Pelayanan Tunggal. 

SISTEM ANTRIAN 
 

 
 
 

 
 ANTRIAN 
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               Gambar 2.8 : Model Antrian Tunggal, Fasilitas Pelayanan Banyak  

      Sejajar. 

 

 
             Gambar 2.9 : Model Antrian Tunggal, Fasilitas Pelayanan Banyak  

     Dalam Seri. 
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Gambar 2.10 : Model Antrian Banyak, Fasilitas Pelayanan Banyak  

     Sejajar. 

 

1. Model Antrian Untuk Pelayanan Tunggal, Distribusi Kedatangan 

Poisson, Waktu Pelayanan Eksponensial dan Disiplin FIFO 

     Asumsi - asumsi yang digunakan adalah sebagai herikut : 

1. Waktu rata - rata antara keberangkatan dari saluran pelayanan harus 

lebih besar dari 1 / µ dikarenakan tempat pelayanan tidak selalu 

dipakai.  

2. lntensitas lalu lintas p = λ/µ harus lebih kecil dari satu .jika tidak maka 

antrian akan panjang dengan bertambahnya waktu dan suatu keadaan 

tetap (steady state) tidak akan terjadi. 

3. Hasilnya harus steady state yaitu hasil yang akan diamati setelah sistem 

beroperasi dalam waktu yang lama sehingga nilai rata - rata atau 

kemungkinannya tidak berubah walaupun sistem beroperasi lebih lama. 

4. Disiplin antrian FIFO ( First In First Out } Rumus - rumus yang    

digunakan sebagai berikut : 
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p(n) = kemungkinan terdapatnya tepat n kendaraan di dalam sistem. 

λ  =  Jumlah rata-rata kendaraan yang tiba persatuan waktu.     

p = tingkat pelayanan rata-rata jumlah kendaraan per satuan waktu 

p    = intensitas lalu-lintas atau faktor pemakaian = λ/µ. 

 

 

n = jumlah rata - rata kendaraan dalam sistem. 

 

 

 

q = panjang antrian rata – rata 

 

 

p(d < t) = kemungkinan untuk memakai waktu t atau kurang di dalam 

sistem. 

 

 

W = waktu menunggu rata-rata 

 

 

f(d) = kemungkinan untuk memakai waktu di dalam system. 

λµ −
=

1d  

          d = waktu rata-rata yang digunakan dalam sistem  

(Sumber Morlok Hal. 308) 
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2. Model Antrian Untuk Pelayanan Majemuk / Ganda  

    Rumus - rumus yang digunakan : 

 

 

 

 

    q  = panjang antrian rata – rata 

 

 

 

    p(0) = kemungkinan terdapatnya nol kendaraan di dalam sistem. 

 

 

 

 

    w = waktu menunggu rata-rata dalam antrian. 

 

 

 

    n = jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian. 

 

 

    d     = waktu rata-rata yang digunakan didulani sistem. 

 

 2.9.2  Teori Statistik 

           Dalam hal ini digunakan beberapa teori antara lain : 

           l.     Pengujian Distribusi 

Untuk memilih model antrian, diperlukan suatu pengujian 

mengenai kedatangan dan pola pelayanan dari sistem antrian. 

Dalam pelaksanaannya pertama kali harus mencari dahulu data 

mengenai kedatangannya maupun waktu pelayanan, dimana hal 
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ini akan menyangkut suatu distribusi probabilitas dari suatu 

sample yang diteliti. Untuk mengujinya yaitu dengan 

membandingkan distribusi yang terjadi dengan pola distribusi 

yang sudah dikenal seperti distribusi Poisson, Erlang, atau 

Eksponensial. 

Pengujian semacam tidak lain untuk mendapatkan keabsahan dari 

suatu alat bantu di dalam proses pengambilan keputusan. 

2.    Regresi 

Teori Regresi ini digunakan untuk mengetahui atau memprediksi 

kebutuhan parkir pada beberapa waktu kedepan. Variabel-variabel  

yang dibutuhkan untuk uji regresi ini antara lain jumlah 

penduduk, pendapatan perkapita penduduk, dan kepemilikan 

kendaraan. 

 

2.10 KONFIGURASI PARKIR  

2.10.1 Pelataran Parkir Mobil 

Tergantung pada tata letak yang digunakan dan bentuk tapak, 

pelataran parkir di atas permukaan tanah biasanya dapat menampung 350 - 

500 mobil per ha. Biaya pembangunan tempat parker semacam ini sangat 

kecil, tetapi dalam hal penggunaan tanah, pelataran parkir kurang efisien. 

Tata letak harus sedemikian rupa sehingga dapat diparkir dalam satu 

gerakan, tanpa kemudi kehabisan putaran. Penggunaan areal parkir yang 

paling efisien dapat dicapai dengan jalan mobil berjalan mundur ke tempat 

parkir dengan sudut parkir 90°. Dengan menggunakan ukuran lebar gang 6 m 

(yang memungkinkan arus lalu-lintas dua - arah) dan ukuran tempat parkir 

5,5 m kali 2,5 m, maka luas yang dibutuhkan untuk satu mobil adalah 21,25 

m², yang ukuran ini sudah termasuk setengah dari luas gang jalan masuk 

berdekatan dengan tempat parkir tersebut, efisiensi maksimum diperoleh 

dengan manggunakan sudut parkir 45° . 
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Gambar 2.11 : Tanah Tempat Parkir 

. Kebutuhan dasar sikulasi lalu-lintas berupa jalan menuju ke 

seluruh tempat parkir harus sependek mungkin dan gerakan lalu-lintas harus 

tersebar cukup merata untuk mencegah kemacetan, terutama sekali pada 

periode sibuk. Ruang parkir mungkin harus dikorbankan untuk mempertinggi 

efisiensi operasional, sebagaimana terlihat dalam gambar 2.5. Tampak tempat 

parkir sering berbentuk tidak teratur dan beberapa alternatif tata letak 

mungkin diperlukan sebelum desain akhir ditetapkan. Bagian tapak yang 

berbentuk ganjil dan sangat miring yang tidak sesuai untuk parkir, dapat 

dimanfaatkan sebagai taman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 2.12 : Sirkulasi lalu-lintas di tempat Parkir. 
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2.10.2 Gedung Parkir Mobil Bertingkat Banyak 

Dengan meningkatnya harga tanah, lebih banyak mobil perlu dapat 

diparkir pada suatu area. Parkir mobil gedung bertingkat terdiri dari beberapa 

lantai yang didukung oleh kolom - kolam, yang diberi jarak tertentu untuk 

memungkinkan suatu susunan tempat parkir yang efisien dan gang - gang 

untuk para pejalan kaki. Bangunan - bangunan parkir dapat dirancang dari 

segi tampak luarnya berdasar alasan estetika atau untuk memungkinkan 

perubahan penggunaan di masa depan. Tetapi, jika digunakan semata - mata 

untuk parkir, pagar pengaman dapat untuk mengurangi biaya konstruksi. 

Desain yang baik memungkinkan mobil untuk parkir secara efisien, dengan 

luas lantai minimum per mobil dan dapat mempercepat keluar dan masuknya 

kendaraan dan memudahkan gerakan parkir sehingga mengurangi kelambatan 

dengan cara yang aman dan menyenangkan. 

 

2.10.3 Sistem jalan Tangga  Tanjakan dan Lantai 

Jalan tangga tanjakan (ramp) sebagai jalan masuk, yang 

menghubungkan lantai - lantai, dapat dibangun dengan maksimum 

kemiringan 12 %, tetapi pada umumnya kemiringan ini tidak lebih dari 10 % 

jika jalannnya lurus, dan 8 % jika jalannya melengkung dengan radius 

putaran dalam minimum 5, 5 m. Lantai - lantai berselang - seling dapat 

digunakan untuk mengurangi perbedaan antar tinggi lantai yang biasa 

menjadi setengahnya. 

 Ada beberapa macam desain lantai bertingkat yang memungkinkan 

lalu-lintas dua arah pada lantai dan jalan-jalan tangga tanjakkan, atau 

gerakan-gerakan terpisah langsung pada jalan tangga tanjakkan. Pada jenis 

lain, pemisahan arah sepenuhnya dilakukan baik pada lantai maupun pada 

jalan tangga tanjakan. Dalam hal ini pemendekan jalan tangga tanjakkan ini, 

tanjakkan-tanjakkan dapat dipercuram hingga maksimum 14 %, tapi 

permukaan jalan tangga tanjakan diselesaikan dengan baik. Jalan tangga 

tanjakan searah lebih disenangi dan lebar minimum 3 m. Jika dipilih jalan 

tangga tanjakan dua arah, perlu diberi pemisah antar arus, terutama sekali 
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pada tempat - tempat belokan atau melengkung, untuk mencegah tabrakan 

antara pengendara yang menyerobot jalur lawan arah pada sudut - sudut atau 

belokan. 

Salah satu alternatif untuk jenis jalan tangga tanjakan yang normal 

ialah lantai - lantai yang miring, dalam bentuk spiral penuh, dari tingkat 

bawah sampai ke atap, atau lantai - lantai yang terbagi. Lantai semacam ini 

membentuk deretan parkir sepanjang sisi - sisi jalan tangga tanjakan yang 

juga berfungsi sebagai jalan masuk. Luas ruang parkir per mobil lebih sempit 

dengan parkir di jalan tangga tanjakan, tetapi keuntungan ini harus dibayar 

dengan kelambatan - kelambatan yang disebabkan oleh sirkulasi kendaraan 

karena gerakan - gerakan parkir, dan juga jarak perjalanan tambahan yang 

ditempuh. Kemiringan lantai tidak boleh lebih dari 5 % ( lebih datar lebih 

baik ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 : Tata letak atau layout dari garasi parkir ramp. (a) Lantai 
– lantai yang disusun bergiliran dengan satu jurusan. (b) 
Lantai-lantai miring dengan gang dua jurusan (c) Lantai-
lantai miring dengan gang satu jurusan. (d) Lantai-lantai 
horizontal dengan dua buah ramp satu jurusan yang 
berbentuk helis (spiral). 
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Tinggi ruang harus dibatasi hingga 2,25 m agar memperoleh panjang 

jalan tangga tanjakan minimum, tetapi pada lantai bawah sebaiknya 

disediakan tinggi 3,75 m untuk menampung kendaraan yang tinggi dan 

memungkinkan penggunaan untuk tujuan - tujuan lain. Jenis lantai datar 

tanpa balok (flat slab) mengurangi kerugian tinggi ruang karena adanya 

balok-balok, dan metode konstruksi lantai-angkat ( lift slab ), memungkinkan 

untuk dipakai pada bangunan parkir. 

Garasi swaparkir ( self parking ) perlu dibatasi lima tingkat saja 

karena pertimbangan lama waktu perjalanan ekstra dan ketidaknyamanan 

bagi pelanggan. Pada sistem parkir dengan bantuan petugas parkir, 

pengendara meninggalkan kendaraannya di tempat penerimaan dan dari sana 

kendaraan dikemudikan oleh petugas ke tempat parkir. Sistem parkir dengan 

bantuan petugas ini memungkinkan lebar gang jalan masuk menjadi lebih 

sempit, tempat parkir lebih sempit dan jalan tangga tanjakan dibuat lebih curam, 

dengan demikian mengurangi luas lantai secara keseluruhan. Garasi semacam ini 

dapat dibangun melebihi lima tingkat tetapi memiliki kerugian  utama yaitu. upah 

tenaga kerja tambahan yang disebabkan pengoperasian sistem tersebut, dan 

tempat - tempat penampungan parkir diperlukan sebagai tempat parkir sementara 

pada ruang penerimaan tempat para pelanggan meninggalkan dan mengambil 

kendaraannya. Jika permintaan parkir sangat banyak maka sistem ini 

menguntungkan. Hal ini, beberapa pelanggan tidak suka memberikan 

kendaraannya kepada petugas parkir. 

 

2.10.4 Pengoperasian Parkir 

Faktor utama dalam kapasitas parkir mobil adalah laju arus masuk, waktu 

gerakan memarkir dan waktu pengeluaran. Masing - masing komponen ini harus 

disesuaikan dan diseimbangkan dengan sistem biaya parkir. Pintu - pintu keluar 

masuk seringkali memakai tipe tanganan - angkat (lifting barner - arm) dengan 

sebuah mesin "pengambilan tiket" pada pintu masuk, yang membatasi arus hingga 

antara 300 - 500 kendaraan per jam tergantung pada kondisi pencapaian ke tempat 

ini. Pintu - pintu keluar untuk pembayaran biasanya dijaga oleh petugas parkir 
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dalam sebuah kios yang memproses tiket dan menerima pembayaran, yang 

membatasi arus menjadi kurang dari 250 kendaraan per jamnya. 

 

2.10.5 Sistem pembayaran 

1.  Exit Chashiering : Sistem yang digunakan adalah saat pemarkir  

     parkir mengambil karcis dari petugas parkir atau 

    mesin pembagi karcis, pembayaran pada saat  

    keluar. Sistem ini dapat dipakai untuk menghindari  

    antrian pada pintu masuk. 

2. Central Chasiering : Pengambilan karcis dilakukan pada saat masuk,  

dibayar dalam bangunan bila akan keluar sesuai dengan 

lamanya parkir dan bukti pembayaran diserahkan di 

pintu keluar.  

3. Extrance Chasiering : Pada saat memasuki gedung parkir, pemarkir sudah  

      harus bayar, Jadi tarip tidak tergantung lamanya  

     parkir. 

4. Extrance and Exit Cashiering : Pada saat masuk, pemarkir membayar tarif             

minimum, misalnya untuk 2 jam pertama. Kemudian 

kelebihan waktu dari waktu minimum dibayarkan 

dipintu keluar 

 

2.10.6 Pencahayaan Tempat Parkir 

Pencahayaan yang baik merupakan unsur perancangan yang utama 

bagi kendaraan dalam melakukan gerakan, terutama sekali karena adanya 

pejalan kaki. Pencahayaan yang kurang baik dapat menimbulkan kemungkinan 

tindakan kriminal dan efek buruk lainnya. Tingkat pencahayaan yang seragam 

sulit dicapai karena ketinggian langit - langit yang relatif rendah untuk 

mengurangi biaya konstruksi dan kemiringan jalan tangga tanjakan. 

Pencahayaan yang baik tidak hanya diperlukan pada gang dan jalan 

tangga tanjakan saja tetapi juga daerah tempat parkir. Disini kendaraan - 
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kendaraan melakukan gerakan dan penumpang tersorot cahaya dan bergerak 

dengan bayangannya. 

Pencahayaan yang mantap secara keseluruhan paling baik diperoleh 

dengan daya yang kecil tetapi banyak lampu yang dipasang. Patokan 

pemasangan sebuah lampu 40 watt untuk. setiap dua atau tiga tempat parkir 

adalah sudah memadai, dengan penambahan lampu - lampu yang diletakkan 

pada ujung jalan tangga tanjakan. Pengoperasian yang efisien dibantu oleh 

penempatan dan pemeliharaan yang baik tanda arah dan penunjuk peraturan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


