
 
 
 
BAB III METODOLOGI 
 

TUGAS AKHIR 
Analisa Kebutuhan Ruang Parkir JAVA SUPERMALL SEMARANG 

I-1

BAB III 

 METODOLOGI 

 
3.1 METODE 

Metode yang diambil dalam rangka pembuatan Tugas Akhir ini adalah 

dengan cara mengumpulkan Data Primer dan Data Sekunder. Data-data tersebut 

di dapat dengan survey ke lapangan dan bekerjasama dengan pihak Dari JAVA 

SuperMall. Adapun Langkah-langkah rencana survey dengan melakukan 

beberapa pengamatan yang mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Kondisi/ situasi parkir yang tersedia di JAVA SuperMall saat ini. 

2. Kapasitas Parkir yang tersedia di JAVA SuperMall saat ini. 

3. Konfigurasi/ susunan parkir di JAVA SuperMall saat ini. 

 

 Kerangka Pikir. 

Kerangka pemikiran disini secara umum menggambarkan 

perparkiran di Java Super Mall, yang meliputi : 

 Identifikasi penyediaan parkir, aspek penyediaan parkir dan fungsi 

kegiatan dapat diamati dari komponen-komponen antara lain seluruh 

Off Street parking yang tersedia dalam kawasan ini dan juga luas 

bangunan fungsi kegiatan. 

 Sedangkan Karakteristik pengguna parkir dapat diamati dengan 

melihat adanya hubungan komponen-komponen antara lain : Daerah 

asal pengguna, keperluan pengguna, pekerjaan pengguna, jam 

kedatangan dan lama waktu kunjungan pengguna, dan alasan 

pengguna dalam memilih tempat parkir untuk mobil pengguna. 

 Sedangkan daya tampung parkir Off Street Java Super Mall dapat 

ditinjau dari lama waktu parkir, angka parkir pergantian parkir dan 

waktu pelayanan parkir. Lama waktu parkir dapat diperoleh dari 

jumlah kendaraan yang parkir tiap interval waktu, lama waktu 

pengamatan dan total jumlah kendaraan yang parkir dalam kawasan. 
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Sedangkan angka pergantian parkir diperoleh dari total jumlah 

kendaraan yang parkir dalam kawasan, jumlah ruang parkir yang ada 

dan durasi periode studi. Dan untuk waktu pelayanan parkir dapat 

diketahui pada waktu pengamatan di pintu tiket masuk dan pintu tiket 

keluar parkir yang ada. 

 Untuk Mengetahui perkiraan kebutuhan parkir Off Street saat ini 

sesuai dengan standar kebutuhan parkir, diperlukan data tingkat 

kedatangn kendaraan dan tingkat pelayanan kendaraan, jumlah ruang 

parkir yang seluruhnya disediakan ( sesuai standar ). 

 Untuk Optimalisasi ruang parkir dapat dilakukan dengan pemnfaatan 

ruang parkir dan sistem parkir yang ada saat ini. 

 

3.1.2 Tahap Persiapan 

 
 Tahap persiapan adalah merupakan tahap kegiatan 

sebelum memulai pengumpulan data dan pengolahannya. Tahap 

persiapan meliputi kegiatan - kegiatan sebagai berikut :  

1. Survey pendahuluan ke lokasi untuk mendapatkan gambaran 

umum kondisi lapangan. 

2.  Menentukan kebutuhan data. 

3.  Mendata instansi yang dapat dijadikan nara sumber. 

4.  Pengadaan persyaratan administrasi untuk pencarian data. 

5. Studi pustaka tentang perparkiran sebagai bahan referensi dan      

tambahan pengetahuan. 

6. Pembuatan proposal tugas akhir. 

7. Pembuatan jadwal kegiatan pembuatan tugas akhir. 

Berikut ini disajikan pula bagan alir (Flow Chart) dari pola pikir 

atau metode pemecahan masalah pada Tugas Akhir seperti di bawah ini 

: 
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Gambar 3.1 : Flow Chart Tahapan pengerjaan Tugas Akhir. 
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3.2 METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

 l. Metode Literatur 

Yaitu metode dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, serta 

mengolah data tertulis dan metode kerja yang dapat digunakan, 

dengan mengacu pada beberapa literatur atau buku-buku yang 

berkaitan dengan masalah perparkiran. 

2. Metode Observasi. 

Yaitu metode dengan cara melakukan survai langsung ke 

lapangan. Hal ini mutlak dilakukan untuk mengetahui kondisi 

sebenarnya. Dalam metode observasi ini yang dilakukan adalah 

mencatat jumlah kendaraan yang masuk dan keluar, untuk 

mengetahui durasi atau lama parkir. Titik pengamatan observasi 

adalah pada pintu-pintu masuk dan keluar parkir mobil. 

3. Metode Wawancara. 

Yaitu metode dengan mewawancarai langsung kepada instansi 

pengelola atau sumber - sumber yang dianggap berkepentingan 

untuk dijadikan input atau referensi. 

Untuk kebutuhan ruang parkir Java SuperMall yang diperlukan 

saat ini dengan menggunakan ’Metode Akumulatif kendaraan yang 

datang dan yang keluar ” pada lokasi parkir. 

Sedangkan untuk mengetahui bahwa kebutuhan ruang parkir 

kendaraan di JAVA Super Mall masih kurang adalah dengan cara survai 

pada hari- hari sibuk atau hari libur.Dimana jumlah kendaraan yang 

datang lebih besar daripada kapasitas ruang parkir di JAVA Super 

Mall.Dan dengan cara Analisa ” Perhitungan Antrian di Pintu 

Pelayanan Masuk dan Keluar Parkir Mobil Untuk Saat Sekarang ” 
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3.2.1 Data Primer 

Merupakan data yang didapatkan dengan cara :  

a. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan adalah pada Instansi Pengelola tentang 

Fungsi kegiatan Java SuperMall, dan fasilitas-fasilitas lain. 

b. Observasi 

Observasi ke lapangan dilakukan dengan beberapa pengamatan. Titik 

pengamatan adalah pada pintu masuk dan keluar parkir baik motor 

maupun mobil. Pengamatan yang dilakukan mencakup hal - hal 

sebagai berikut : 

• Kondisi / situasi lokasi dan kapasitas parkir yang tersedia. 

• Jumlah kendaraan yang parkir Off Street 

• Durasi / lama parkir 

• Nomor kendaraan yang masuk  

• Nomor kendaraan yang keluar  

c.   Kuisioner 

Perolehan data dilakukan dengan menyebarkan angket (kuisioner) 

sesuai dengan sample yang telah ditentukan dan disebarkan kepada 

pengunjung Java SuperMall Semarang untuk diisi dan kemudian 

dikembalikan.  

• Pengumpulan data primer tentang kendaraan yang parkir 

dilakukan pada  akhir pekan dan hari normal.  

• Pada Hari Kerja dan Hari Kerja Pendek. 

 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder didapat dari instansi yang terkait, meliputi data :  

1. Peta situasi Java SuperMall Semarang. 

2. Denah areal parkir Java SuperMall.                 

3. Luas lantai Java SuperMall. 

4. Luas Lahan Off Street parking JAVA SuperMALL. 
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5. Profil JAVA SuperMall. 

6. Data-data yang berkaitan dengan Pengunjung. 

 

3.3 TEKNIK ANALISIS DATA 

 

1. Mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk mengkaji karakteristik 

pengguna parkir, yang diamati antara lain : keperluan pengguna di 

kawasan, pekerjaan pengguna, jam kedatangan, frekwensi 

kedatangan pengguna ke kawasan, daerah asal pengguna dan 

penghasilan pengguna parkir. Perolehan data tersebut dilakukan 

dengan menyebarkan angket (kuisioner), sesuai dengan sample yang 

telah ditentukan.Hasil kuisioner tersebut kemudian dianalisis 

masing - masing variabel-variabel kuisioner, sehingga dapat 

ditentukan karakteristik pengguna parkir. 

2. Menghitung jumlah kendaraan bermotor yang parkir selama jam - 

jam sibuk. Penghitungan dua kali yaitu : 

           a. Minggu, dan 

           b. Selasa 

3. Mencari lama waktu parkir. Data yang dibutuhkan adalah jumlah 

kendaraan yang parkir tiap interval waktu, lama pengamatan, total 

jumlah kendaraan yang parkir dalam kawasan, jumlah ruang parkir 

yang ada dan waktu pelayanan parkir. 

4. Sedangkan daya tampung parkir di Java SuperMall dapat ditinjau dari 

lama waktu parkir, angka pergantian parkir dan waktu pelayanan parkir. 

Lama waktu parkir diperoleh dengan mencatat kendaraan yang masuk ke 

ruang parkir dan yang keluar dari areal parkir, dari jam kendaraan yang 

sama keluar areal parkir dikurangi jam waktu masuk dan diperoleh lama 

kendaraan parkir. Sedangkan angka pergantian parkir diperoleh data 

jumlah kendaraan yang parkir dalam kawasan, jumlah ruang parkir yang 

ada. 
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Untuk mengetahui, perkiraan kebutuhan parkir saat ini sesuai dengan 

standar kebutuhan parkir, membutuhkan data tingkat kedatangan 

kendaraan dan tingkat pelayanan kendaraan, jumlah ruang parkir 

yang seharusnya disediakan ( sesuai standar ). 

Metode analisis yang digunakan antara lain adalah Metode 

Akumulasi Maksimum, Teori Antrian dan Statistik. 

 

3.4 HASIL ANALISIS 

Hasil analisis yang didapat untuk mengetahui kondisi perparkiran 

di Java SuperMall saat ini. Hasil yang didapat sebagai berikut : 

1. Dari hasil analisis data parkir akan diketahui kondisi parkir yang ada 

meliputi kemampuan pemenuhan kebutuhan parkir dan aksesbilitas 

parkir serta sirkulasi parkir. 

2. Dari hasil analisis parkir juga akan diketahui efektifitas pemakaian 

ruang parkir yang ada serta upaya optimalisasi. 

 
 


