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Abstract 

 

Rapid development in Indonesia today, especially major cities, make people's income level 

increase. This will also increase the demand of the community, both in quantity and quality. 

One of the needs of urban communities is the availability of transportation. Increasing in the 

economic make people's purchasing power increases too and then more people buy and have 

a motorized vehicle (car, motorcycle) privately to meet these needs. On the one hand it 

signifies progress and describe the increasing standard of living, but on the other hand the 

increasing number of vehicles will also increase the burden that will be received by the road. 

Increasing in the number of vehicles that not followed by the availability of adequate roads 

will lead to the emergence of problems just as it jams and queues. The growing number of 

vehicles will affect the need for the number of parking spaces in an area or place. 
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Pendahuluan 

 

Masalah perparkiran yang terjadi dibeberapa tempat di Baturaja sudah cukup serius. 

Sarana parkir yang memadai sudah sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai aktivitas 

yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat perkotaan. Kebutuhan ruang parkir sangat 

dirasakan pada pusat-pusat kegiatan seperti pusat pendidikan, pusat perbelanjaan, pertokoan, 

tempat hiburan, pasar, terminal, stasiun dan lain-lain. 

Pada pusat pendidikan kampus C Universitas Baturaja yang sejak tahun 2004 lalu telah 

melakukan kegiatan perkuliahan, sebagian besar mahasiswa, dosen, dan staf pegawai 

Universitas Baturaja mengendarai kendaraan pribadi, baik itu berupa kendaraan beroda empat 

(mobil) maupun kendaraan beroda dua (motor). Seiring perkembangan waktu para mahasiswa, 

dosen, dan staf pegawai Universitas Baturaja pun bertambah, maka kendaraan yang parkir di 

lingkungan kampus pun semakin banyak. 

Untuk itulah perlu dilakukan studi yang berkaitan dengan masalah perparkiran dan 

melakukan pengamatan langsung terhadap tempat parkir tersebut sehingga didapat data-data 

yang diperlukan untuk analisis. 

Maksud dari survey ini adalah untuk mengetahui kebutuhan ruang parkir (demand) dan 

berapa jumlah ruang parkir yang tersedia (supply) serta bagaimana pola dari kebutuhan 

tersebut. 

Adapun tujuan analisis tempat parkir ini adalah untuk mengetahui ; 

1. Karakteristik (pola) kedatangan kendaraan pada tempat parkir tersebut. 

2. Karakteristik keberangkatan dari tempat tersebut. 

3. Karakteristik parkir dan lamanya parkir 

4. Periode sibuk dan tidak sibuk. 
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Jadi dengan menganalisis karakteristik-karakteristik di atas maka pada akhirnya di 

dapatkan suatu kesimpulan apakah tempat tersebut telah mencukupi dan apakah telah dikelola 

dengan dengan baik. 

Pada analisis tempat parkir ini masalahnya dibatasi pada analisis parkir kendaraan roda 

empat (mobil) dan roda dua (motor). Dari data yang ada akan dicari pola kedatangan, pola 

keberangkatan, rasio kendaraan parkir dan jumlah ruang parkir dengan luas bangunan, dan 

durasi parkir. Selain itu dilakukan penyederhanaan lainnya seperti : 

1. Kendaraan yang parkir dianggap bertujuan ke gedung perkuliahan kampus C Universitas 

Baturaja. 

2. Luas ruang parkir (petak parkir) untuk setiap jenis kendaraan adalah sama. 

 

 

Tinjauan Pustaka 

 

Pengertian Parkir 

 

Ada beberapa pengertian dasar tentang parkir yang diantaranya dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

1. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (PP 

No. 43 Th. 1993); 

2. Parkir adalah Tempat khusus bagi kendaraan untuk berhenti demi keselamatan (Ofyar Th. 

2000), dan; 

3. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, 

sesuai dengan kebutuhan pengendara (Rekayasa Lalu Lintas Th. 2002). 

 

Lokasi dimana kendaraan parkir dinamakan fasilitas parkir. Fasilitas parkir merupakan 

suatu bagian yang sangat penting dari sebuah sistem transportasi. Peran fasilitas parkir dalam 

sebuah sistem transportasi dapat dilihat dari fungsinya dalam menyediakan tempat untuk 

menyimpan kendaraan ditempat-tempat tujuan perjalanan dan pergerakan lalu lintas. 

Pergerakan-pergerakan lalu lintas tidak timbul dengan sendirinya, melainkan sebagai akibat 

dari pergerakan yang menuju kesuatu tempat tujuan perjalanan. Di tempat tujuan tersebut 

kendaraan akan ditinggalkan selama beberapa waktu saat pemiliknya menyelesaikan 

urusannya. 

Dalam perparkiran dikenal istilah demand dan supply seperti pada ekonomi, yang 

dimaksud dengan supply adalah jumlah total tempat parkir yang tersedia disebuah area 

tertentu, dan  demand adalah jumlah kebutuhan parkir dari area tersebut yang disebabkan oleh 

karena tempat tersebut merupakan salah satu tujuan perjalanan (trip destination). 

 Dalam perparkiran, masalah yang paling utama dan paling sering muncul adalah tidak 

seimbangnya demand dan supply, dimana hal ini terdapat keadaan dimana kebutuhan untuk 

parkir begitu tinggi, padahal ketersediaan tempat parkir yang ada sangat terbatas. Hal ini 

menuntut agar perencanaan sebuah fasilitas parkr benar-benar memperhitungkan demand yang 

mungkin akan timbul, sehingga tidak mengurangi kenyamanan dalam mengunjungi tempat 

tujuan tersebut. 
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Cara dan Jenis Parkir 

 

Cara dan jenis parkir dapat diklasifikasikan menurut berbagai macam hal, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

 

1.  Menurut Penempatan 

 

Menurut penempatannya, parkir dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

a) Parkir badan jalan (on-street parking)  

Parkir badan jalan yaitu parkir dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat 

parkir, kerugian dari parkir badan jalan ini, Yaitu dapat mengganggu lalu lintas, 

mengurangi kapasitas jalan karena adanya pengurangan lebar lajur lalu lintas, serta 

dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Tetapi di samping kerugian 

tersebut, parkir jenis ini mempunyai beberapa keuntungan yaitu murah tanpa investasi 

tambahan, dan bagi pengguna parkir bisa lebih dekat dan mudah mencapai tujuan. 

b) Parkir diluar jalan (off-street parking) 

Parkir kendaraan diluar badan jalan yaitu parkir kendaraan yang mempunyai lokasi 

yang khusus disediakan untuk parkir kendaraan baik dengan dan tanpa bayaran khusus. 

Parkir jenis ini letaknya tidak mengganggu ataupun memakai area jalan, yang  dapat 

menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas. Parkir kendaraan diluar badan jalan 

bisa dihalaman gedung perkantoran, supermarket, atau pada taman parkir. Keuntungan 

jenis parkir ini yaitu Tidak mengganggu lalu lintas dan faktor keamanannya lebih 

tinggi. Dan kerugiannya adalah Perlu biaya investasi awal yang besar untuk membuat 

suatu lapangan parkir. 

 

2.  Menurut Pengelolaan 

Menurut pengelolaannya, fasilitas parkir dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a) Parkir Umum; fasilitas ini dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah; 

b) Parkir Khusus; fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh pihak ketiga; 

c) Parkir Darurat; fasilitas parkir yang ada ditempat umum seperti pinggir jalan, tanah-

tanah kosong, baik milik Pemerintah daerah atau swasta dan bersifat insidentil; 

d) Parkir Taman; fasilitas parkir yang berada diarea sebuah taman khusus, biasanya 

dikelola oleh pemerintah; 

e) Parkir Gedung; fasilitas parkir yang berada disebuah bangunan yang khusus disediakan 

untuk parkir, diselenggarakan oleh pemerintah daerah ataupun swasta. Bangunan ini 

ada yang terdiri dari bangunan bertingkat banyak dan ada pula yang bersifat bangunan 

bawah tanah ataupun keduanya. 

 

3.  Menurut Jenis Kendaraan 

Berdasarkan jenis kendaraan yang mengisinya, fasilitas parkir terdiri dari: 

a) Parkir kendaraan roda dua tidak bermotor, yang diperuntukkan bagi kendaraan sepeda 

dan sejenisnya. 

b) Parkir kendaraan roda dua bermotor, yang diperuntukkan kendaraan seperti sepeda 

motor dan sejenisnya. 

c) Parkir kendaraan roda empat atau lebih bermotor, yang merupakan parkir untuk 

kendaraan-kendaraan seperti mobil, truk dan lain-lain. 
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4.  Menurut Tujuan 

Berdasarkan tujuan parkirnya, suatu fasilitas parkir dapat dibagi sebagai berikut : 

a) Parkir Penumpang; fasilitas parkir ini ditujukan sebagai tempat menaikturunkan 

penumpang. 

b) Parkir Barang; fasilitas parkir ini ditujukan sebagai temapt bongkar muat barang. 

 

Lay Out Parkir 

 

1. Panjang dan Lebar Ruang Parkir 

Panjang dan lebar ruang parkir yang dimaksud adalah besaran yang dibutuhkan bagi 

sebuah kendaraan untuk parkir. Ukuran panjang dan lebar ruang parkir biasanya 

disesuaikan dengan ukuran kendaraan yang parkir. Sedangkan ukuran kendaraan itu 

berbeda-beda. 

2. Lebar Jalan Akses Parkir 

Lebar jalan akses parkir adalah jalan atau ruang pada tempat parkir yang diperuntukkan 

bagi kendaraan bergerak sebelum dan sesudah parkir. Jalan akses ini sangat erat 

hubungannya dengan kemudahan pengemudi yang akan memarkirkan mobil atau untuk 

mencapai pintu keluar. Jalan akses yang baik akan memberikan kenyamanan pada si 

pengemudi untuk bergerak keluar atau masuk ke ruang parkir tanpa was-was akan 

menabrak atau membahayakan kendaraan didekatnya. Namun jalan akses yang terlalu 

besar merupakan pemborosan tempat dan itu juga tidak baik, jadi harus seefisien mungkin. 

3. Pemilihan Sudut Parkir Pemilihan sudut parkir sangat dipengaruhi oleh jumlah 

kebutuhan tempat parkir selain oleh luas lahan yang tersedia. Pemilihan sudut parkir yang 

baik akan memberikan jumlah tempat yang optimal dan tersedia ruang gerak yang baik 

pula. Beberapa bentuk pemilihan sudut parkir yaitu; a) Sudut 0
0
; b) Sudut 30

0
; c) Sudut 

45
0
; d) Sudut 60

0
, dan; e) Sudut 90

0
. Sudut 0

0
 dan 30

0
 jarang dipakai karena hampir sama 

dengan posisi sejajar dan jumlah petak yang dihasilkan hanya sedikit lebih banyak 

dibandingkan dengan posisi sejajar. Sudut 60
0
 lebih banyak dipakai karena penambahan 

petak parkir lebih banyak dibanding dari kedua posisi tadi. Sudut 90
0
 lebih banyak lagi 

petak parkir yang dihasilkan tapi dengan kondisi pergerakan kendaraan lebih sulit. Sudut 

45
0 

lebih banyak digunakan untuk posisi overlap dimana ruang kosong banyak 

dimanfaatkan. 

 

Masalah Perparkiran 

 

Perencanaan, operasional, manajemen dan pengawasan sebuah tempat parkir secara 

propesional akan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai tempat parkir 

tersebut. Kebutuhan terhadap data spesifik dapat dilakukan dengan penyelidikan secara 

langsung di lapangan. Sehingga masalah yang dihadapi pada sebuah tempat parkir, khususnya 

perparkiran off street parking akan dapat diketahui. Masalah yang sering ditemui adalah 

ketersediaan lahan parkir (supply) dan kebutuhan lahan parkir (demand) itu sendiri. Masalah 

yang mungkin sering ditemui yaitu : 

1. Pengendalian Parkir; Pengendalian parkir ditujukan untuk menyediakan fasilitas parkir 

yang menunjang terwujudnya lalu lintas yang lancar, aman, nyaman, dan dengan biaya 

yang tidak besar. Dengan demikian, pengendalian parkir dilakukan dengan 

mengkombinasikan pembatasan-pembatasan ruang, waktu dan biaya.  
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Parkir tidak diizinkan pada tempat yang diperlukan mobilitas yang tinggi, kapasitas jalan 

yang lebih besar sangat diperlukan. Pengendalian biaya dan waktu parkir berkaitan dengan 

usaha menyeimbangkan penawaran dan permintaan, dan pembayaran kembali atas 

investasi untuk pembangunan prasarana dan perawatan. 

2. Kebutuhan Parkir; Kebutuhan akan tempat parkir akan muncul setelah adanya kegiatan di 

suatu gedung atau pusat kegiatan. Karakteristik dari kebutuhan tersebut akan dipengaruhi : 

a) Jumlah perjalanan dengan kendaraan (frekuensi parkir) tempat tersebut. 

b) Distribusi waktu dan ruang tergantung tujuan perjalanan. 

c) Durasi parkir. 

d) Aktifitas utama pada areal parkir tersebut. 

 

Selain menyediakan lahan dan jumlah kebutuhan terhadap tempat suatu gedung, analisis 

jumlah kepemilikan kendaraan pada suatu daerah tersebut dapat membantu memperkirakan 

jumlah kebutuhan terhadap tempat parkir. Faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi 

penggunaan suatu tempat parkir : 

1. Efisiensi manajemen dan operasi dari fasilitas parkir. 

2. Pengaruh bentuk dari hubungan dengan jalan utama. 

3. Efek terhadap tempat kerja atau jarak antara tempat parkir dan tujuan. 

4. Informasi mengenai tempat tersebut. 

 

Jadi parkir merupakan bagian dari suatu perjalanan dengan menggunakan kendaraan 

seperti ketempat kerja, ke sekolah, ke toko buku atau supermarket, atau ketika pulang 

kerumah. Ketersediaan suatu ruang untuk tempat parkir adalah sangat penting untuk dapat 

memberikan kelancaran bagi perjalanan tersebut. Selain tersedianya tempat juga sangat 

dibutuhkan jaminan keamanan dan kenyamanan. Sehingga pemarkir tidak perlu was-was 

kendaraannya akan hilang atau rusak selama diparkir. 

 

Pengukuran Parkir 

 

Dalam analisis sebuah tempat parkir ada beberapa parameter-parameter penting pada 

analisis tempat parkir, yaitu : 

1. Akumulasi Parkir; akumulasi parkir yaitu jumlah kendaraan yang parkir pada areal  parkir 

pada waktu tertentu. Integrasi dari akumulasi parkir selang periode  tertentu 

menunjukkan beban parkir (jumlah kendaraan parkir) pada periode waktu tersebut. 

Satuannya dalam jam kendaraan (vehicle hours). 

2. Volume Parkir; volume parkir menyatakan jumlah kendaraan yang masuk ketempat parkir 

pada selang waktu tertentu (jumlah kendaraan per periode tertentu).  

3. Durasi; adalah lamanya kendaraan parkir. Dalam hal ini diambil dari selisih waktu masuk 

dan waktu keluar dari kendaraan tersebut. Biasanya parkir untuk pergi kerja akan lebih 

lama jika dibandingkan dengan parkir yang bertujuan untuk belanja. 

4. Pergantian Parkir (parking turn over); yaitu tingkat pemakaian ruang parkir yang 

diperoleh dari pembagian volume parkir dengan jumlah ruang yang tersedia untuk peride 

tertentu. 

 

Dengan rumus:     
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                       Jumlah Kendaraan Parkir/Jam 

IP =      

      Kapasitas parkir 

 

5. Jam Sibuk; yaitu waktu dimana pemakaian ruang parkir mendapat beban paling tinggi. Ini 

ditandai dengan banyaknya kendaraan yang masuk dan keluar pada tempat parkir tersebut. 

6. Kapasitas Parkir Harian; yaitu banyaknya kendaraan yang dapat dilayani oleh suatu tempat 

parkir dalam satu hari. 

7. Indeks Parkir (IP); indeks parkir merupakan tingkat pemakaian ruang parkir pada suatu 

lahan parkir pada waktu tertentu yang dihitung dengan membandingkan jumlah kendaraan 

yang parkir dengan kapasitas parkir yang tersedia. 

8. Faktor Kebutuhan Parkir (FKP); yaitu suatu harga yang menunjukkan berapa jumlah petak 

parkir yang dibutuhkan untuk setiap satuan luas lantai bangunan berdasarkan kendaraan 

parkir maksimum per jam setiap hari pengamatan. Harga faktor kebutuhan parkir dapat 

dihitung dengan rumus berikut : 

 

                  Jumlah Parkir maksimum/Jam 

FKP =       

          Luas Lantai Bangunan 

   

Metodologi Penelitian 

 

Bagan Alir Program Kerja 

 

Agar lebih jelas mengenai urutan metode penelitian ini, berikut ditampilkan bagan alir 

pogram kerja : 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 3. 1 Bagan Alir Metodelogi Penelitian 
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Metodelogi Penelitian 

 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah methode deskriptif  dan methode 

survey, data yang mendukung penelitian ini diperoleh dari : 

1. Data  sekunder  yaitu  data  yang telah ada  dan yang akan di masukkan dalam laporan. 

2. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan (survey). 

Untuk memudahkan analisis terhadap data-data yang diperlukan, maka perlu disusun 

suatu rencana kerja untuk mendapatkan data-data tersebut. 

 

Rencana Kerja 

 

1. Peninjauan Lokasi  

 

Peninjauan Lokasi dilakukan untuk mengetahui keadaan lokasi survey, seperti tata letak 

bangunan, lokasi tempat parkir dan hal penting lainnya. Pada  survey ini kami melakukan 

berdasarkan cara-cara yang kami ketahui dari buku-buku dan laporan yang kami baca 

untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk analisis nantinya. 

 

2. Pelaksanaan Survey Sekunder 

 

Data-data yang diperlukan pada surver sekunder ini antara lain; a) Denah Lokasi; b) 

Lokasi Parkir; (1) Luas bangunan dan jenis kegiatan dan (2) Kapasitas tempat parkir; c) 

Jam Kerja 

 

3. Penyusunan Strategi Pelaksanaan Surver Primer 

 

Dari data-data sekunder yang telah didapatkan, disusun strategi pelaksanaan survey primer 

yang meliputi: a) Waktu Pelaksanaan survey, waktu pelaksanaan survey akan ditentukan 

selama 1 bulan dengan terhitung dari mulai tanggal 21 April 2008 sampai dengan 18 Mei 

2008, dan; b) Durasi survey; durasi survey ditentukan berdasarkan jam kerja karyawan dan 

mahasiswa di kampus C tersebut. Survey dilakukan dari mulai pukul 07.00 sampai dengan 

pukul 18.00 WIB; c) Jenis Survey; pencatatan nomor plat kendaraan (plate recorded), baik 

yang masuk maupun yang keluar dan juga mencatat waktu masuk ataupun waktu keluar 

kendaraan tersebut. 

 

4. Pelaksanaan Survey Primer 

 

Setelah Penyusunan strategi dilakukan, dilanjutkan dengan pelaksanaan survey primer. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu pada saat jam pengamatan, dilakukan 

pencatatan nomor plat kendaraan baik yang masuk maupun yang keluar. 
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Jalan A. Yani 

 

 
 

 

 

Jalan Ratu Penghulu 
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Gambar 3. 2 Denah lokasi kampus C Universitas Baturaja 

 

Keterangan : 

 

A = Parkir kendaraan roda empat (Mobil) 

B = Parkir kendaraan roda dua (motor) khusus dosen dan Staf  UNBARA 

C = Parkir kendaraan roda dua (motor) untuk mahasiswa. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Fasilitas Parkir 

 

Durasi parkir tiap kendaraan yang berbeda-beda akan mempengaruhi kapasitas parkir 

yang didasarkan pada lamanya waktu parkir  perhari. Tempat parkir pada halaman kampus C 

Universitas Baturaja berupa halaman parkir yang terletak ditengah-tengah gedung perkuliahan 

dan gedung rektorat. Parkir ini dikhususkan untuk parkir kendaraan rda dua (motor) bagi 

mahasiswa  yang dapat menampung ± 665 kendaraan. 

Untuk kendaraan roda empat (mobil) berada didepan samping kiri gedung rektorat, yang 

fasilitasnya dapat menampung  sebanyak 16 kendaraan roda empat. Yang masing-masing tiap 

kendaraan memakai sudut 90
0
. Untuk kendaraan roda dua (motor) yang terletak berdampingan 

dan hanya di pergunakan khusus untuk dosen dan staf pegawai Universitas Baturaja, terdiri 

 

 

Ruang 

Rektorat 

Gedung 

Perkuliahan 
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dari 5 petak parkir dapat menampung sebanyak 30 kendaraan, yang masing-masing tiap petak 

dapat menampung sebanyak 6 kendaraan roda dua. Pada sisi samping kanan juga tersedia 

halaman parkir yang dapat menampung sebanyak ± 22 kendaraan roda dua (motor). 

 

 

Analisa Penggunaan Ruang Parkir ditinjau dari Parking Turn Over  

 

Analisa penggunaan ruang parkir dengan metode parking turn over, berdasarkan metode 

tersebut yaitu berapa kali satu tempat parkir bisa dipakai selama satu hari. Dalam perhitungan 

jumlah penggunaan ruang parkir dapat dilihat pada tabel I. adapun rumus yang digunakan 

untuk mencari parking turn over adalah sebagai berikut.  

 

Parking Turn Over = Jumlah Kendaraan 

     

                                                 Tempat yang ada 

 
Tabel 1. 

Nilai Parking Turn Over untuk Kendaraan Roda Empat (Mobil) 
 

Hari Tanggal Jml Kendaraan Parkir Tempat yang ada Parking turn over 

Jum’at 

Jum’at 

Jum’at 

Jum’at 

Sabtu 

Sabtu 

Sabtu 

Sabtu  

25 April ‘08 

2 Mei ‘08 

9 Mei ‘08 

16 Mei ‘08 

26 April ‘08 

3 Mei ‘08 

10 Mei ‘08 

17 Mei ‘08 

44 

43 

37 

43 

40 

44 

41 

41 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

2,75 

2,687 

2,312 

2,687 

2,5 

2,75 

2,565 

2,565 

∑ 20,816 

 

Dari tabel di atas kelihatan bahwa parking turn over rata-rata adalah 2,602 untuk data 

sampel pada saat parkir maksimum. 

 
Tabel 2. 

Nilai Parking Turn Over untuk Kendaraan Roda Dua (motor) 

 
Hari Tanggal Jml Kendaraan Parkir Tempat yang ada Parking turn over 

Jum’at 

Jum’at 

Jum’at 

Jum’at 

Sabtu 

Sabtu 

Sabtu 

Sabtu  

25 April ‘08 

2 Mei ‘08 

9 Mei ‘08 

16 Mei ‘08 

26 April ‘08 

3 Mei ‘08 

10 Mei ‘08 

17 Mei ‘08 

709 

715 

739 

753 

542 

606 

638 

598 

695 

695 

695 

695 

695 

695 

695 

695 

1,020 

1,028 

1,063 

1,083 

0,779 

0,872 

0,918 

0,860 

∑ 7,623 

 

Dari tabel di atas kelihatan bahwa parking turn over rata-rata adalah 0.952 untuk data 

sampel pada saat parkir maksimum. 
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Analisa Penggunaan Ruang Parkir Ditinjau dari Durasi Parkir 

 

Untuk mengetahui berapa lamanya satu kendaraan parkir dikampus C Universitas 

Baturaja, diperlukan pengamatan atau analisa lapangan guna mendapatkan durasi parkir 

selama satu hari. Durasi parkir ini dapat diketahui apabila kendaraan itu sudah memasuki areal 

parkir dan sudah keluar dari areal parkir. Durasi pada kampus C dapat dilihat pada tabel 3. 

Sedangkan untuk mencari persentase (%) dapat digunakan rumus Sebagai berikut : 

 

Persentase (%)         =    Durasi Parkir          x   100% 

              Frekuensi Parkir  

 
Tabel 3 

Frekuensi Parkir untuk Kendaraan Roda Empat (mobil) 

 

Hari Tanggal 
Durasi Parkir Frekuensi 

parkir 

Persentase (%) 

0-1 1-2 2-3 3-4 0-1 1-2 2-3 3-4 

Jum’at 25 April 08 4 12 16 12 44 9,09 27,27 36,37 27,27 

Jum’at 2 Mei 08 0 16 18 9 43 0 37,21 41,86 20,93 

Jum’at 9 Mei 08 2 22 8 5 37 5,41 59,46 21,62 13,51 

Jum’at 16 Mei 08 4 19 8 12 43 9,30 44,19 18,60 27, 91 

Sabtu 26 April 08 0 15 20 5 40 0 37,5 50 12, 5 

Sabtu 3 Mei 08 0 12 18 14 44 0 27,27 40,91 31,82 

Sabtu 10 Mei 08 2 17 12 10 41 4,88 41,46 29,27 24,39 

Sabtu 17 Mei 08 0 6 19 16 41 0 14,63 46,34 39,03 

                                                                                                                          ∑ 28,68 288,99 284,97 197,36 

 

Hasil Pengamatan seperti pada tabel di atas menunjukkan karakteristik lamanya waktu 

parkir, untuk mengetahui lamanya waktu parkir rata-rata atau durasi rata-rata delapan hari 

pengamatan, maka digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 Ket :  ∑n  =Total persentase durasi parkir perjam 

         n = Jumlah hari 

 

- Parkir antara 0 – 1 jam sebesar 3, 59 % 

- Parkir antara 1 – 2 jam sebesar 36, 12 % 

- Parkir antara 2 – 3 jam sebesar 35, 62 % 

- Parkir antara 3 – 4 jam sebesar 24, 67 % 

 

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan parkir dalam jangka 

waktu 1 - 2 jam sebesar 36, 12%. 

 

          ∑n 

         n 
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Tabel 4. 

Frekuensi Parkir untuk Kendaraan Roda Dua (Motor) 

 

Hari Tanggal 
Durasi Parkir Frekuensi 

parkir 

Persentase (%) 

0-1 1-2 2-3 3-4 0-1 1-2 2-3 3-4 

Jum’at 25 April 

08 

138 231 219 121 709 19,46 32,58 30,89 17,07 

Jum’at 2 Mei 08 132 242 215 126 715 18,46 33,85 30,07 17,62 

Jum’at 9 Mei 08 156 238 222 123 739 21,11 32,31 30,04 16,64 

Jum’at 16 Mei 08 144 241 246 122 753 19,12 32 32,68 16,20 

Sabtu 26 April 

08 

98 87 116 241 542 18,08 16,03 21,41 44,46 

Sabtu 3 Mei 08 109 107 164 226 606 17,99 17,66 27,06 37,29 

Sabtu 10 Mei 08 101 121 173 243 638 15,83 18,97 27,12 38,09 

Sabtu 17 Mei 08 93 122 168 215 598 15,55 20,40 28,09 35,96 

                                                                                                                          ∑ 145,6 203,72 227,36 223,33 

 

- Parkir antara 0 – 1 jam sebesar 18, 2 % 

- Parkir antara 1 – 2 jam sebesar 25, 46 % 

- Parkir antara 2 – 3 jam sebesar 28, 42 % 

- Parkir antara 3 – 4 jam sebesar 27, 92 % 

 

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan parkir dalam jangka 

waktu 2 - 3 jam sebesar 28, 42% 

 

Hasil Pengamatan Lapangan 

 

Pada waktu pengambilan data berlangsung, didapatkan dari hasil pengamatan lapangan 

bahwa : 

 

1.  Sering terjadi keruwetan di depan jalan masuk dan jalan keluar kampus C Universtas 

Baturaja. 

2. Para pemilik kendaraan angkutan umum dan tukang ojek sering mangkal tepat didepan 

jalan masuk kampus C. 

3. Mahasiswa memarkirkan kendaraannya tidak pada tempatnya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

Kesimpulan 

 

Dalam hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut : 

 

1. Luas halaman parkir kendaraan khusus motor untuk mahasiswa 2223 m
2 

fasilitas 

parkirnya sebanyak ± 665 tempat parkir motor, 16 fasilitas parkir mobil. Dan 30 

fasilitas parkir motor untuk staf pegawai UNBARA. 
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2. Puncak sibuk kendaraan yaitu pada hari jum’at dan sabtu. Hari jum’at puncak 

sibuknya dimulai dari pukul 13.00 – 18.00 WIB. Sedangkan hari sabtu mengalami 

jam sibuk pada pukul 07.00 – 18.00 WIB.
 

3. Para mahasiwa dan staf  pegawai UNBARA masih banyak yang tidak menertibkan 

jalur masuk dan jalur keluar pada halaman kampus UNBARA sehingga sering 

terjadi keruwetan dikarenakan salah menggunakan jalur.
 

4. Sebagian besar pengemudi angkutan umum dan tukang ojek sering memberhentikan 

kendaraannya pada jalan masuk dan jalan keluar halaman kampus sehingga sering 

terjadi kemacetan dan yang dapat mengacu pada kecelakaan bagi para pengguna 

jalan.
 

5. Bahwa lahan parkir yang ada sekarang masih mencukupi untuk kendaraan yang 

masuk ke kampus C UNBARA bahkan dalam kondisi puncak sekalipun.
 

 

Saran-Saran 

 

1. Perlu adanya tinformasi tentang jalan masuk dan jalan keluar pada halamam kampus C 

UNBARA yang berupa rambu-rambu atau tanda pada masing-masing sisi jalan untuk 

kendaraan yang akan masuk dan yang akan meninggalkan halaman kampus, agar dapat 

mengurangi keruwetan. 

2. Perlu dipasang rambu-rambu dan larangan berhenti bagi para pengemudi angkutan umum 

dan para tukang  ojek, agar tidak sembarangan lagi memberhentikan kendaraannya yang 

dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. 

3. Perlu adanya penertiban dan larangan bagi mahasiswa dan staf pegawai UNBARA yang 

sering parkir sembarangan, yang dapat menyebabkan kesemerautan pada halaman gedung 

UNBARA. 

4. Untuk situasi parkir maksimum khusus kendaraan mobil, perlu adanya perubahan pada 

halaman parkir agar dapat menampung kendaraan lebih dari situasi biasa. 
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