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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

  Pertumbuhan sebuah koridor jalan tidak akan lepas dari kegiatan atau aktifitas yang terjadi 

didalamnya. Berbagai macam kegiatan yang berlangsung di koridor tersebut akan menimbulkan 

suatu identitas kawasan yang khas. Koridor Jalan Pemuda di Kabupaten Klaten merupakan koridor 

utama yang menghubungkan 2 kota besar, yaitu Kota Surakarta dengan Yogyakarta yang terus 

berkembang dengan alasan karena koridor Jalan Pemuda memiliki fungsi kawasan yaitu sebagai 

kawasan perkantoran serta perdagangan dan jasa. Padat dengan bangunan-bangunan sering 

menimbulkan masalah yaitu sering atau kurang diperhatikan daya dukung serta kemampuan lahan 

untuk dapat menerima besar kecilnya bangunan yang ada diatasnya. Aktivitas yang terjadi tidak 

hanya satu macam saja, melainkan ada beberapa aktivitas pendukung, seperti; aktivitas perkantoran, 

pendidikan, komersial serta hunian. Ciri khas tersebut dilihat dari aktivitas paling dominan di 

dalam koridor tersebut. Pusat aktivitas koridor dapat berupa pusat perdagangan dan jasa serta 

perkantoran atau bisnis (Central Business District).  

Tingginya populasi penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan mobilitas masyarakat 

perkotaan yang semakin tinggi berimplikasi pada peningkatan arus transportasi baik kendaraan 

pribadi maupun kendaraan umum. Pertumbuhan dan perkembangan tingkat ekonomi penduduk erat 

kaitanya dengan tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat kegiatan kota terutama pusat (CBD). 

Tingkat ekonomi penduduk sangat mempengaruhi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor. 

Karakteristik kawasan CBD adalah memiliki bangkitan perjalanan yang secara otomatis akan 

mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan lahan parkir yang berada di koridor tersebut. Untuk 

mengatasi permasalahan parkir, diperlukan suatu perancangan dengan memperhatikan 

kemungkinan-kemungkinan atau perkembangan yang akan terjadi dimasa mendatang. Perancangan 

sistem parkir itu sendiri merupakan bagian dari adanya perancangan suatu kota yang merupakan 

bagian dari proses perencanaan. Selain kondisi fisik lingkungan, kondisi non fisik juga penting 

untuk diperhatikan karena perancangan sangat berkaitan dengan manusia yang ada di dalamnya. 

Untuk itu perancangan sistem parkir yang merupakan elemen dari perancangan kota sangatlah 

perlu diperhatikan karena untuk menciptakan kesempurnaan perancangan kota harus dimulai dari 

masing-masing elemen perancangan kota. Elemen tersebut merupakan elemen perancangan kota 

yang mempengaruhi parkir.  



2 
 

 
 

Penataan parkir ini menjadi sangat penting jika terjadi pada kawasan yang memang ramai 

padat aktivitas sehingga membutuhkan lahan parkir untuk menampung kendaraan yang digunakan 

oleh masyarakat yang beraktivitas. Dengan adanya perancangan maka akan ada penyelesaian untuk 

permasalahan parkir yang ada. Perancangan parkir tersebut terdiri dari perancangan parkir sirkulasi 

dan estetika yang ada di kawasan tersebut. Perancangan ini tentunya harus memperhatikan kondisi 

eksistingnya sehingga diperlukan pengetahuan karakteristik kawasan yang mempengaruhi parkir. 

Karakteristik terebut antara lain adalah perilaku pengguna parkir di koridor Jalan Pemuda yang 

berada di Kabupaten Klaten. 

Jalan Pemuda memilki fungsi jalan yaitu arteri sekunder yang seharusnya jalan tersebut 

memiliki sedikit hambatan samping tetapi pada ruas jalan tersebut banyak dipenuhi oleh parkir 

on-street yang mengakibatkan kepadatan pada ruas-ruas jalan tersebut. Adanya aktivitas yang padat 

pada ruas Jalan Pemuda membutuhkan tersedianya pengaturan parkir yang sesuai sehingga dapat 

menampung kegiatan yang ada di kawasan tersebut. Aktivitas yang ada tersebut cukup komplek 

baik dari segi aktivitas perdagangaan, perkantoran, pendidikan, olah raga dan rekreasi maupun 

perdagangan sektor informal berupa PKL. Aktivitas perdagangan pada ruas jalan tersebut sering 

bertumpukkan dengan aktivitas perkantoran baik itu pada jam pagi, siang ataupun sore hari. Situasi 

tersebut membuat adanya ketidakjelasan sistem parkir yang ada karena tempat yang dipakai untuk 

parkir terbatas sehingga timbul parkir sembarangan pada kawasan tersebut, yang mengakibatkan 

gangguan fungsi jalan di jalan arteri sekunder. 

Permasalahan kondisi parkir pada kawasan CBD yang terletak di jalan arteri sekunder yang 

cukup padat atau ramai diatas menunjukan bahwa penataan parkir pada kawasan tersebut belum 

dapat mengakomodasi berbagai kepentingan pengguna. Adanya kendaraan yang menggunakan 

badan jalan sebagai tempat parkir pada ruas Jalan Pemuda berdampak pada pergerakan yang 

melewati ruas jalan tersebut. Selain itu, kondisi parkir yang belum tertata terkesan mengurangi nilai 

estetika kota. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas membuktikan bahwa parkir di 

koridor Jalan Pemuda belum sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang ada.  

Penting dilakukannya penelitian ini adalah sebagai acuan ataupun rujukan dalam 

merencanakan kawasan parkir di koridor Jalan Pemuda dengan harapan tidak terjadi hal tidak 

diinginkan yang disebabkan oleh permasalahan parkir tersebut, antara lain yaitu kemacetan, 

kecelakaan maupun merusak estetika kota. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk 

menilai akitivitas parkir berdasarkan karakteristik masyarakat dan mengidentifikasi pendapat 

pengguna dalam pemilihan lokasi parkir pada koridor Jalan Pemuda Kabupaten Klaten, dengan 

empat analisis yang dilakukan yaitu kondisi fisik, karakteristik masyarakat, fungsi dan aktivitas 

kawasan, serta preferensi masyarakat. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Koridor Jalan Pemuda berada di pusat kota yang sekaligus sebagai CBD di Kabupaten 

Klaten. Perparkiran pada koridor Jalan Pemuda sendiri adalah parkir on-street atau parkir pada 

bahu jalan. Semakin bertambahnya pengguna kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan lahan 

parkir meningkat, sehingga timbul permasalahan dimana masyarakat sering memarkirkan 

kendaraannya sembarangan. Banyak ditemui masyarakat yang parkir di trotoar dan zona bahu jalan 

yang dilarang untuk parkir. Efeknya adalah berdampak pada ketidaknyamanan pejalan kaki karena 

trotoar dipakai untuk parkir dan mengganggu lalu lintas berupa pelambatan atau kemacetan. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitiannya adalah : 

“Bagaimana aktivitas perparkiran dan preferensi pengguna dalam pemilihan lokasi parkir di 

koridor Jalan Pemuda Klaten?” 

 

1.3 Tujuan & Sasaran 

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menilai akitivitas parkir dan mengidentifikasi 

pendapat pengguna dalam pemilihan lokasi parkir pada koridor Jalan Pemuda Kabupaten 

Klaten. Hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan evaluasi maupun rujukan konsep dalam 

penataan parkir yang lebih baik dan sesuai dengan karakteristik pengguna. 

1.3.2 Sasaran 

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Identifikasi kondisi fisik koridor parkir 

2. Identifikasi karakteristik pengguna parkir  

3. Identifikasi fungsi dan aktivitas kawasan parkir 

4. Analisis preferensi pengguna dalam pemilihan lokasi parkir 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan, juga bagi pemerintah dan lembaga terkait, masyarakat serta bagi peneliti sendiri.  

Beberapa manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Segi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan informasi keilmuan tentang 

bagaimana persepsi dan preferensi dalam berparkir pada koridor Jalan Pemuda 

Kabupaten Klaten. 

2. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam 

penanganan masalah parkir di Kabupaten Klaten. Hasil dari temuan ini juga dapat 
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dijadikan sebagai pertimbangan atau acuan dalam perumusan regulasi atau kebijakan 

penataan parkir khususnya di Jalan Pemuda. 

3. Bagi masyarakat atau pengguna parkir, diharapkan dapat menambah wawasan, 

kepedulian serta kesadaran dalam beraktivitas parkir. 

4. Bagi peneliti sendiri, dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan terkait dengan 

persepsi pengguna dalam beraktivitas parkir.  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah koridor Jalan Pemuda yang berada di 

Kabupaten Klaten. Koridor Jalan Pemuda berada dipusat kota. Koridor ini menghubungkan antar 

kawasan perdagangan dimana penggunaan lahan disepanjang koridor tersebut berupa sarana 

perdagangan dan jasa yang meliputi rumah toko (ruko), sarana pendidikan, pusat perbelanjaan 

otomotif, pasar modern, sarana rekreasi yang berupa taman kota atau alun-alun, dan permukiman 

masyarakat. Berikut batas-batas wilayah studi penelitian antara lain:  

Utara   :  Kecamatan Ngawen 

Timur   :  Kecamatan Ceper 

Selatan   :  Kecamatan Kalikotes 

Barat   :  Kecamatan Jogonalan dan Kebonarum 

Koridor Jalan Pemuda dipilih karena terdapat penyediaan parkir sebagai penunjang fungsi dan 

aktivitas koridor tersebut. Berada di kawasan pusat kegiatan atau CBD menyebabkan terdapat 

konsentrasi aktivitas yang padat di wilayah penelitian. Aktivitas perdagangan dan perkantoran yang 

melayani skala lokal sampai Kabupaten menyebabkan banyak pengunjung menuju lokasi penelitian.  
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Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten 

Gambar 1. 1  

Peta Koridor Jalan Pemuda Kabupaten Klaten 
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1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan batasan pembahasan 

sebagai arahan bagi peneliti agar pembahasan yang dilakukan dapat terfokus dan tidak terlalu luas. 

Adapun materi penelitian yang berkaitan dengan aktivitas perparkiran pada koridor, yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kondisi Fisik Koridor 

Hal ini dapat berfungsi untuk memberikan gambaran kondisi fisik koridor saat ini.  

Nantinya dapat digunakan untuk mengetahui elemen apa saja yang perlu untuk 

ditambah dalam mendukung fungsi dari koridor tersebut. 

2. Karakteristik Masyarakat 

Karakteristik masyarakat yang berbeda akan memicu preferensi yang berbeda pula 

antara satu dengan yang lainnya terhadap parkir pada koridor yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan. Karakter masyarakat dapat dilihat dari aktivitas pengunjung, 

lama waktu parkir, pola parkir, lokasi parkir dan kemudahan parkir.  

3. Fungsi dan Aktivitas Kawasan 

Fungsi dan aktivitas kawasan akan menjelaskan aspek non-fisik yang berada di koridor. 

Nantinya adakan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam beraktivitas parkir 

sebagai tarikan pergerakan. 

4. Preferensi Pengguna dalam Pemilihan Lokasi Parkir  

Materi ini akan menjelaskan preferensi masyarakat atau pilihan dalam beraktivitas 

parkir di wilayah studi.  

 

Dikarenakan peneliti memiliki keterbatasan dalam akses mendapatkan data serta untuk 

memfokuskan penelitian, peneliti menetapkan batasan materi dalam penelitian ini. Batasan dalam 

studi yang tidak dibahas dalam penelitian ini, diantaranya adalah : 

1. Fasilitas pendukung dan ruang parkir khusus difabel. 

2. Ruang parkir off-street. 

3. Perilaku masyarakat dalam berparkir. 

 

Adapun definisi operasional dari aktivitas perparkiran yang dimaksud pada judul, yaitu 

aktivitas pengguna parkir di koridor Jalan Pemuda. Ini dimaksudkan untuk meminimalisir 

kerancuan pada laporan ini.  
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1.6 Keaslian Penelitian 

Keaslian Penelitian dibutuhkan bertujuan untuk menunjukan bahwa penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sejenis. Berikut disajikan review penelitian sejenis yang terdahulu yang dapat 

menunjukan letak perbedaan dengan penelitian ini: 

 
TABEL I. 1  

KEAS LIAN PENELITIAN 

No Judul  Nama Peneliti Tujuan Penelitian 
Teknik 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1 

Identifikasi Perilaku 

Masyarakat Dalam 

Perparkiran On-Street 

Di Koridor Jalan Gajah 

Mada Semarang 

Sebagai Kawasan 

Komersial 

Aditya Pratama 

Mengidentifikasi 

perilaku masyarakat 

dalam perparkiran 

on-street di koridor 

Jalan Gajah Mada 

Semarang sebagai 

kawasan komersial 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Perilaku 

masyarakat dalam 

perparkiran 

on-street pada 

waktu kunjungan 

pagi, siang dan sore 

hari 

2 

Parking Behavior in 

Central Business 

District a Study Case 

of Surabaya, Indonesia 

Kardi Teknomo  

Mengetahui perilaku 

pengguna parkir 

dalam memilih lokasi 

parkir d i CBD 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Faktor-faktor yang 

menentukan 

pengguna dalam 

memilih lokasi 

parkir 

3 

Identifikasi Persepsi 

Aktivitas Parkir Pada 

Koridor Jalan Arteri Di 

Pusat Kota Brebes 

Nur Ifada 

Amalia  

Mengidentifikasi 

persepsi aktivitas 

parkir pada koridor 

jalan arteri di pusat 

Kota Brebes 

Deskriptif 

Kuantitatif 

dan 

Deskriptif 

Kualitatif 

Aktivitas parkir 

berdasarkan 

persepsi pengguna 

parkir 

4 

Identifikasi 

Karakteristik 

Perparkiran dan 

Preferensi Serta 

Preferensi Pengguna 

Parkir Terhadap 

Kinerja Pelayanan 

Fasilitas Parkir di 

Kawasan Coyudan 

Sayekti 

Triyaningsih 

Mengetahui 

karakteristik 

perparkiran dan 

persepsi serta 

preferensi pengguna 

parkir terhadap 

kinerja pelayanan 

fasilitas parkir di 

Kawasan Coyudan 

Deskriptif 

Kuantitatif 

dan 

Deskriptif 

Kualitatif 

Karakteristik 

perparkiran dan 

persepsi serta 

preferensi 

pengguna parkir 

terhadap kinerja 

pelayanan fasilitas 

parkir 
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Surakarta  Surakarta  

5 

Identifikasi 

Karakteristik Parkir 

Pada Sisi Jalan dan 

Pengaruhnya Terhadap 

Kapasitas Jalan (Studi 

Kasus : Jalan Mataram 

Yogyakarta) 

Tantawi 

Mengidentifikasi 

karakteristik parkir 

pada sisi jalan dan 

pengaruhnya 

terhadap kapasitas 

jalan d i Jalan 

Mataram yogyakarta  

Deskriptif 

Kuantitatif 

dan 

Deskriptif 

Kualitatif 

Karakteristik parkir 

pada sisi jalan dan 

pengaruh terhadap 

kapasitas jalan 

6 

Analisis Karakteristik 

Parkir Khusus 

Terhadap Intensitas 

Parkir Di Kawasan 

Simpanglima 

Semarang 

Yuni Sri 

Handayani 

Menganalisis 

karakteristik parkir 

khusus berkaitan 

dengan intensitas 

parkir setelah adanya 

kenaikan parkir 

khusus 

Deskriptif 

Kuantitatif  

Karakteristik parkir 

khusus berkaitan 

dengan intensitas 

parkir setelah 

adanya kenaikan 

parkir khusus 

7 

Kajian Keamanan 

Jalur Pejalan Kaki Di 

Jalan Arteri Sekunder 

Berdasarkan Aspek 

Fisik Dan Persepsi 

Masyarakat 

(Studi Kasus : Jl. 

Pemuda Kabupaten 

Klaten) 

Zulhazmi 

Alfian Nur 

Mengkaji keamanan 

jalur pejalan kaki 

yang berada di jalan 

arteri 

Deskriptif 

Kuantitatif  

Kajian keamanan 

jalur pejalan kaki 

yang berada di 

jalan arteri 

8 

Identifikasi Akt ivitas 

Perparkiran Dan 

Preferensi Pengguna 

Dalam Pemilihan 

Lokasi Parkir Di 

Koridor Jalan Pemuda 

Klaten  

Marcellus 

Lendra Kusuma 

Menilai akt ivitas 

parkir dan 

mengidentifikasi 

pendapat pengguna 

dalam pemilihan 

lokasi parkir 

Desktiptif 

Kuantitatif 

Identifikasi 

aktivitas parkir dan 

preferensi 

pengguna dalam 

pemilihan lokasi 

parkir 

Sumber : Analisis Penyusun, 2018 
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Berdasarkan Tabel I.1 diatas, terlihat bahwa penelitian yang berjudul “Identifikasi Aktivitas 

Perparkiran dan Preferensi Pengguna Dalam Pemilihan Lokasi Parkir Di Koridor Jalan 

Pemuda Klaten” berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

 

1.7 Posisi Penelitian 

Posisi penelitian merupakan kedudukan penelitian terhadap bidang ilmu perencanaan 

wilayah dan kota. Penelitian mengenai aktivitas parkir koridor Jalan Pemuda Kabupaten Klaten 

merupakan aplikasi dari bidang ilmu perencanaan kota, khususnya pada bisang perancangan kota. 

Posisi penelitian ini dalam disiplin ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota secara skematis dapat 

dilihat dalam bagan berikut ini : 

 

 

Sumber: Analisis Penyusun, 2018 

Gambar 1. 2  

Posisi Penelitian 

  

Perencanaan Wilayah dan Kota 

Perencanaan Kota Perencanaan Wilayah 

 

Perancangan Kota  

Kondisi Fisik 

Koridor 

 

Karakteristik 

Pengguna 

Parkir 

 

Fungsi dan Aktivitas 

Kawasan 

Aktivitas Parkir 

Aktivitas Perparkiran Dan Preferensi Pengguna Dalam Pemilihan Lokasi Parkir  

Preferensi Pemilihan 

Lokasi Parkir 
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1.8 Kerangka Pikir 

Berikut adalah kerangka pikir yang telah disusun dengan harapan dapat menjawab 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diatas. 

Sumber : Analisis Penyusun, 2018 

Gambar 1. 3  

Kerangka Pikir  

Jalan Pemuda Sebagai CBD Kab. Klaten 

Aktivitas Kegiatan 

Kawasan Tinggi 

Identifikasi Fungsi 

dan Aktivitas 

Kawasan 

Aktivitas Perparkiran dan Preferensi Pengguna Parkir 

dalam Pemilihan Lokasi Parkir 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Analisis Preferensi 

dalam Pemilihan 

Lokasi Parkir 

Analisis Aktivitas 

Perparkiran 

Penggunaan Lahan 

Menjadi Tinggi 

Tarikan Pergerakan 

Kendaraan Tinggi di Jalan 

Pemuda 

Lahan Parkir Terbatas 

Mengganggu Kelancaran 

Lalu Lintas 

Perlunya Kajian Penataan Parkir yang Nantinya Dijadikan 

Sebagai Acuan Dalam Merancang Maupun Pembuatan 

Regulasi dan Kebijakan Terkait Parkir 

Masalah Parkir Berupa 

Memarkirkan Kendaraan Sembarangan 

Bagaimana Aktivitas Perparkiran dan Preferensi Pengguna 

Terhadap Penyediaan Fasilitas Parkir Di Koridor  

Jalan Pemuda Kab. Klaten  

Identifikasi 

Karakteristik 

Pengguna Parkir 

Identifikasi Kondisi 

Fisik Koridor 

Intensitas Pergerakan 

Tinggi 
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1.9 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dimana 

penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data-data dalam 

bentuk angka. Angka di sini merupakan data yang didapat di lapangan nantinya dari hasil 

pengumpulan data mengenai aktivitas perparkiran masyarakat di Jalan Pemuda Klaten yang 

meliputi sebaran tujuan aktivitas, sebaran durasi parkir, dan sebaran moda transportasi serta 

preferensi dalam pemilihan lokasi parkir di sana, yang kemudian nantinya akan diolah menjadi 

sebuah informasi sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan hasil penelitian mengenai 

karakteristik parkir di sana dan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah setempat dalam arahan 

pengembangan dan perancangan koridor parkir di Jalan Pemuda Klaten. Teknik analisis yang 

digunakan dalam pendekatan kuantitatif adalah teknik deskriptif kuantitatif dan cross tab. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini telah ditentukan terlebih dahulu melalui kajian literatur yang 

dilakukan sebelumnya. 

 

1.10 Metode Pengumpulan Data 

1.10.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan sebuah prosedur dalam penelitian dalam mengumpulkan 

data-data penelitian yang akan dianalisis untuk menghasilkan informasi. Data sendiri berdasarkan 

sumbernya terbagi atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini juga akan dibagi berdasarkan dua jenis data tersebut. 

a. Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara observasi 

dan koesioner/angket. 

1) Koesioner/ Angket 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab 

(Sugiyono, 2009). Pertanyaan yang akan diberikan pada kuesioner ini adalah pertanyaan 

menyangkut fakta dan pendapat responden, sedangkan kuesioner yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kuesioner tertutup, dimana responden diminta menjawab pertanyaan 

dan menjawab dengan memilih dari sejumlah alternatif. Keuntungan bentuk tertutup 

ialah mudah diselesaikan, mudah dianalisis, dan mampu memberikan jangkauan jawaban. 

Koesioner digunakan untuk mengetahui kondisi non fisik dan mengetahui bagaimana 

pendapat pengguna parkir mengenai kualitas ataupun kelengkapan fasilitas parkir. 

Responden yang digunakan dalam kuesioner adalah pengguna parkir yang memarkirkan 

kendaraannya pada koridor jalan. 
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2) Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan proses yang kompeks, suatu 

proses yang tersusun dari pelbagai proses biologisdan psikhologis, dua diantara yang 

terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Observasi dilakukan secara wajar atau 

dengan kata lain tidak mempengaruhi dan mengatur hal yang menajdi pengamatan. 

Dalam melakukan observasi peneliti mengamati apa saja yang terjadi, mencatat apa yang 

telah diamati, dan kemudian mengolahnya. Alat bantu yang dapat digunakan untuk 

mencatat hasil observasi seperti foto, perekaman gambar, dan tabel. Observasi dapat 

berjalan secara efektif dan efisien apabila peneliti telah memeahani latar belakang, 

permasalahan, serta dasar teori terhadap hal yang diteliti. Observasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini untuk mengamati mengenai kondisi fisik, kondisi non fisik, dan 

kualitas serta kelengkapan fasilitas parkir. Observasi dilakukan di sepanjang koridor 

jalan yang diperbolehkan untuk parkir.  

b. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan melalui 

media perantara. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan 

yaitu kajian literatur dan telaah dokumen. 

1) Telaah Dokumen 

Telaah dokumen digunakan untuk mengkaji dokumen yang berkaitan dengan parkir 

atau perparkiran baik sarana prasarana ataupun standar tertentu. Diambil dari sumber 

data, dalam hal ini bisa dari dokumen RTRW Kabupaten Klaten, Klaten Dalam Angka, 

Pedoman Parkir oleh Dirjen Perhubungan Darat, data geospasial dan lainnya.  

2) Kajian Literatur 

Kajian literatur adalah pengumpulan data yang sudah diketahui sumbernya serta 

memiliki keterkaitan dengan pembahasan masalah. Kajian literatur dapat bersumber dari 

buku-buku, jurnal, internet serta media massa. Kajian literatur digunakan untuk 

mendapatkan teori-teori para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. 

 

1.10.2 Teknik Sampling 

Menurut (Sugiyono, 2009), teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang 

digunakan. Dalam penelitian ini teknik sampling yang dilakukan adalah dengan Accidental Sampling. 

Accidental Sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara tidak sengaja atau kebetulan dengan 

cara memberikan kuisioner (daftar pertanyaan) kepada masyarakat. Kriteria sampel dalam penelitian 
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ini adalah semua orang yang memarkirkan kendaraaan bermotornya di sepanjang koridor jalan. 

Penentuan sampel dilakukan dengan Teknik Slovin (Nazir, 2003), yaitu teknik dalam menentukan 

ukuran sampel yang jumlah populasinya telah diketahui. 

 

 
Keterangan:  

n  : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

d : Derajat ketelitian 

 

Penelitian ini menggunkan derajat kesalahan sebesar 10, hal ini berarti tingkat kepercayaan 

penelitian sebesar 90. polulasi pada penelitian ini yakni jumlah rata-rata kendaraan bermotor yang 

parkir pada koridor Jalan Pemuda dalam sehari, yaitu 1022 kendaraan. Berdasarkan pada rumus 

tersebut, maka jumlah sampel pada penelitian sebanyak 91 sampel.  

Penyebaran koesioner akan dibagi menjadi 4 segmentasi, maka untuk memudahkan 

pembagian sampel pada tiap segmen, peneliti membulatkan jumlah sample menjadi 92 sampel 

dengan masing-masing 23 sampel disetiap segmen tersebut. Penyebaran koesioner dan observasi 

lapangan akan dilakukan pada hari Senin-Jumat dengan asumsi hari dan waktu aktif bekerja dan 

dilakukan dengan 3 pembaguian waktu survey, yaitu pada pagi hari (pk. 07.00-10.00), siang hari 

(pk. 10.01-14.00), dan sore hari (pk. 14.01-18.00). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

TABEL I. 2  

TABEL LOKASI S URVEY DAN WAKTU PELAKSANAAN  

Lokasi Hari Waktu Lokasi Hari Waktu 

Segmen A  Senin-Selasa 

Pagi (07.00-10.00) 

Segmen C Rabu-Kamis 

Pagi (07.00-10.00) 

Siang (10.01-14.00) Siang (10.01-14.00) 

Sore (14.01-18.00) Sore (14.01-18.00) 

Segmen B Selasa-Rabu  

Pagi (07.00-10.00) 

Segmen D Kamis-Jumat 

Pagi (07.00-10.00) 

Siang (10.01-14.00) Siang (10.01-14.00) 

Sore (14.01-18.00) Sore (14.01-18.00) 

Sumber : Analisis Penyusun, 2018 
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Sumber : Analisis Penyusun, 2018 

Gambar 1. 4  

Peta Pembagian Segmentasi 

 

1.10.3 Kebutuhan Data 

Data - data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data primer, sebagai data utama 

dan data sekunder, sebagai alat bantu untuk mendapatkan data primer. Data primer yang dipakai 

yaitu, observasi lapangan dan kuesioner kepada masyarakat. Untuk data sekunder yang akan dipakai 

sebagai alat bantu adalah, dokumen dari beberapa instansi terkait. 

 

  

Segmen D  

Segmen A 

Segmen B  

Segmen C  

 

U 
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TABEL I. 3  

KEBUTUHAN DATA 

No Sasaran Variabel Data 

Jenis dan Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data  

1 

Identifikasi 

Kondisi Fisik 

Koridor 

Kondisi fisik 

koridor 

 Jenis & kelas jalan 
Sekunder / 

Telaah dokumen 
RTRW Kab. Klaten 

 Ketersediaan ruang 

parkir on-street  

 Kondisi fasilitas 

pendukung dalam 

koridor 

Primer / 

Observasi 
Lapangan 

2 

Identifikasi 

Karakteristik 

Pengguna 

Parkir 

Karakteristik 

pengguna 

parkir 

 Kepertluan (tujuan) 

parkir 

 Asal pengguna 

 Klasifikasi 

kendaraan 

 Waktu kedatangan 

 Lamanya parkir 

(durasi) 

 Jarak dari tempat 

ke lokasi kegiatan 

Primer / 

Koesioner 

Masyarakat/ 

pengguna parkir 

3 

 

Identifikasi 

Fungsi dan 

Aktivitas 

Kawasan 

 

Fungsi dan 

aktivitas 

kawasan 

 Fungsi kawasan 
Sekunder / 

Telaah dokumen 
RTRW Kab. Klaten 

 Jenis aktivitas 
Primer / 

Observasi 
Lapangan 

4 

Analisis 

Preferensi 

Pemilihan 

Lokasi Parkir 

Preferensi 

pemilihan 

lokasi parkir 

 Availability 

(Ketersediaan) 

 Closeness 

(Kedekatan) 

 Comfortab ility 

(Kenyaman) 

 Parking Fee 

(Biaya) 

 Security 

(Keamanan) 

 Walking Path 

Condition (Kondisi 

jalur pejalan kaki) 

Primer / 

Koesioner 

Masyarakat/ 

pengguna parkir 

Sumber : Analisis Penyusun, 2018 
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1.11 Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan sebagai tahap analisis terhadap data yang telah diperoleh dan 

selanjutnya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah anaisis deskript if kuantitatif dengan 

metode ststistik desktiptif. Analisis deskriptif kuantitatif adalah teknik analisis yang digunakan  

untuk mendeskripsikan hasil analisis, menarik kesimpulan, sesuai dengan kajian teori dan variabel 

penelitian terhadap hasil survey. Statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya (Sugiyono, 2009). Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan 

untuk mengolah data-data kuesioner mengenai aktivitas dan preferensi pengguna parkir terhadap 

masing-masing variabel dan mendeskripsikan hasil pengolahan data tersebut sehingga menjadi 

informasi yang menggambarkan bagaimana aktivitas perparkiran dan preferensi terhadap fasilitas 

parkir. Penerjemahan data-data kuesioner dalam statistik deskriptif dapat menggunakan tabel, 

diagram, grafik, dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan agar hasil analisis yang dilakukan dapat 

dengan lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Berikut adalah rincian beberapa identifikasi dan 

analisis yang akan dilakukan oleh peneliti: 

 Identifikasi Kondisi Fisik Koridor Parkir 

Identifikasi kondisi fisik koridor parkir ini bertujuan untuk mengetahui jenis, fungsi dan 

fasilitas penunjang yang ada di di koridor Jalan Pemuda Klaten. Variabel yang akan 

ditinjau adalah ketersedian ruang parkir on street dan kondisi fasilitas pendukung yang 

secara rinci dijabarkan : panjang dan lebar parkir on street, ruang parkir khusus difabel, 

marka parkir, rambu-rambu petunjuk parkir, peneduh (kanopi atau pepohonan), lampu 

penerangan dan tempat sampah. Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari identifikasi kondisi fisik koridor parkir untuk 

mengetahui secara jelas kondisi fisik eksisting koriodr parkir di Jalan Pemuda Klaten.  

 Identifikasi Karakteristik Pengguna Parkir 

Identifikasi karakteristik pengguna parkir bertujuan untuk mendapat gambaran tentang 

karakteristik pengguna parkir. Terdapat 6 indikator yang digunakan untuk menilai 

karakteristik pengguna parkir, yaitu keperluan kunjungan, asal pengguna, klasifikasi 

kendaraan, waktu kedatangan, lama (durasi) parkir, jarak dari lokasi parkir ke tempat 

kegiatan. Teknik survey yang digunakan adalah survey primer dengan teknik koesioner. 

Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. 

Selain itu juga dilakukan uji tabulasi silang untuk menghitung nilai Chi-square dengan 

alat bantu SPSS. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah terapat hubungan atau 

keterkaitan antar variabel diatas. 



17 
 

 
 

 Identifikasi Fungsi Dan Aktivitas Kawasan Parkir 

Identifikasi fungsi dan aktivitas kawasan parkir bertujuan untuk mengetahui fungsi 

kawasan pada koridor Jalan Pemuda Klaten berdasarkan RTRW dan aktivitas-aktivitas 

apa saja yang terjadi atau dilakukan di koridor Jalan Pemuda Klaten. Analisis ini 

dilakukan dengan teknik analisis desktiptif kuantitatif. Teknis survey dilakukan adalah 

survey primer dan survey sekunder. 

 Analisis Preferensi Pengguna Dalam Pemilihan Lokasi Parkir 

Analisis preferensi pemilihan lokasi parkir bertujuan untuk mengetahui pilihan atau 

faktor utama pengguna dalam memilih lokasi parkir yang nantinya dapat dijadikan 

prioritas dalam pengembangan kawasan parkir dimasa yang akan datang. Untuk 

mengetahuinya, akan digunakan metode scoring atau pembobotan yang dibantu dengan 

skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengkur persepsi/ sikap seseorang terhadap 

suatu fenomena (Sugiyono, 2009). Tiap variabel akan memiliki bobot seniri, secara 

berurutan yaitu 1,2,3,4,5. Dengan jumlah responden yaitu 92 orang, bobot yang 

didapatkan pada tiap variabel memiliki minimal 92 poin dan maksimal memiliki 460 poin, 

dari situ akan diketahui variabel mana yang menjadi alasan atau faktor utama pengguna 

dalam memilih lokasi parkir.  

Akan dilakukan pengujian validitas agar data yang diperoleh bisa sesuai dengan tujuan yg 

ingin dicapai. Uji validitas ini akan dilakukan dengan cara membandingkan angka r 

hitung dan r tabel, dimana bila r hitung lebih besar atau sama dengan r tabel, data 

dikatakan valid. Perhitungan uji validitas nantinya akan menggunakan program SPSS 

sebagai alat bantu hitungnya. 
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1.12 Kerangka Analisis Penelitian 

Kerangka analisis penelitian digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis penelitian ini mencakup antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisis Penyusun, 2018 

Gambar 1. 5  

Kerangka Analisis Penelitian  

Input  Analisis Output 

 Jenis dan Kelas Jalan 

 Ketersediaan Ruang Parkir 

on-street 
 Kondisi Fasilitas Pendukung 

pada Koridor 
 

 

 

Identifikasi kondisi fisik 
koridor 

(analisis deskripti f 
kuantitatif) 

 

Gambaran kondisi fisik 

koridor di Jalan 
Pemuda  

 Keperluan Kunjungan 

 Asal Pengguna 

 Klasifikasi Kendaraan 

 Waktu Kedatangan 

 Lama (durasi) Parkir 

 Jarak dari Lokasi Parkir ke 

Tempat Kegiatan 
 

Identifikasi karakteristik 
pengguna parkir 

(analisis deskriptif 

kuantitatif dan analisis 
crosstab) 

 

Gambaran 
karakteristik pengguna 
parkir di koridor Jalan 

Pemuda  

Gambaran fungsi 
kawasan dan jenis 

aktivitas kawasan di 
koridor Jalan Pemuda 

 Fungsi Kawasan 

 Jenis Aktivitas 

Identifikasi fungsi dan 
aktivitas kawasan 

 (analisis deskriptif 
kuantitatif) 

  Availability (ketersediaan) 

 Closeness (kedekatan) 

 Comfortability (kenyamanan) 

 Parking Free (biaya parkir) 

 Security (keamanan) 

 Walking Path Condition 
(kondisi pedestrian) 

Preferensi pemilihan 
lokasi parkir 

( analisis deskriptif 
kuantitatif) 

 

 

Preferensi pengguna 

dalam pemilihan lokasi 
parkir di koridor Jalan 

Pemuda  

Preferensi pengguna dalam pemilihan 
lokasi parkir di koridor Jalan Pemuda 

Gambaran aktivitas perparkiran di 
koridor Jalan Pemuda 

Aktivitas Perparkiran dan Preferensi pengguna dalam 
pemilihan lokasi parkir di koridor Jalan Pemuda 
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1.13 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal metodelogi penelitian adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari lingkup 

wilayah dan ruang lingkup materi, keaslian penelitian, posisi peneltian, kerangka piker, 

pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, kerangka analisis 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  PRASARANA TRANSPORTASI DAN PREFERENSI MASYARAKAT 

Berisi mengenai teori-teori yang diperlukan dalam penyusunan penelitian yang ditinjau 

dari literatur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan terkait aktivitas, 

karakteristik dan preferensi parkir.  

 

BAB III  GAMBARAN UMUM KORIDOR JALAN PEMUDA KAB. KLATEN 

Berisi mengenai gambaran Kabupaten Klaten secara umum dan gambaran koridor Jalan 

Pemuda secara khusus baik aspek fisik maupun aktivitas parkir. 

 

BAB IV  ANALISIS AKTIVITAS PARKIR DAN PREFERENSI PENGGUNA PARKIR 

Berisi mengenai analisis kondisi fisik koridor, analisis karakteristik pengguna parkir, 

analisis fungsi dan aktivitas kawasan, serta analisis preferensi pemilihan lokasi parkir di 

koridor Jalan Pemuda Klaten. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berisi kesimpulan, rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi untuk pemerintah dan 

rekomendasi untuk pengguna parkir serta berisikan keterbatasan studi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


