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Analisis Kebutuhan dan Penyediaan Parkir Kendaraan  

di Kawasan Pasar Baru Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu 
 

Oleh: Iskandar 

 

 
 

Abstract 

 

Baturaja city as the capital city of Ogan Komering Ulu districts can not be separated from 

issues related to urban transport, one of which is the parking problems. Ideally, the centers of 

urban activity including Baturaja in Pasar Baru area should provide adequate parking areas 

so as to accommodate the volume of vehicles parked and did a good arrangement of the 

parking area to reduce irregular parking of vehicles so that the users can park their vehicles 

with convenient and safe . Due to lack of available parking space, level of service (LOS = 

level of service) down the road as part of the road switch functions as a parking space. It is 

necessary for the study in order to know the parking space requirements (demand) and how 

many parking spaces are available (supply) in order to accommodate the vehicles of visitors. 

 

Keywords: Parking, level of service, demand, supply 

 

Pendahuluan 

 

Masalah perpakiran yang terjadi dibeberapa tempat di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

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

Pasar Baru Kota Baturaja merupakan salah satu pasar yang terletak di kota Baturaja 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Masyarakat dari kalangan bawah sampai atas setiap hari 

melakukan aktifitas di pasar tersebut untuk memperoleh kebutuhan hidup mereka sehari-hari. 

Sebagian besar pengunjung mengendarai kendaraan pribadi baik itu berupa kendaraan beroda 

empat (mobil) maupun kendaraan roda dua (motor) untuk menuju tempat ini. Akibatnya, 

banyak kendaraan yang membutuhkan tempat parkir.  

Idealnya, Pasar Baru harus mampu menampung kendaraan pengunjung dengan 

menyediakan tempat parkir yang layak dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu perlu 

dilakukan studi agar dapat diketahui kebutuhan ruang parkir (demand) dan berapa jumlah 

ruang parkir yang tersedia (supply) agar dapat menampung kendaraan pengunjung.  

 

Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 

1) Berapa luas ruang parkir yang ada baik parkir pada badan jalan (on street parking) dan 

parkir di luar badan jalan (off street parking) di Pasar Baru Baturaja Kabupaten Ogan 

Komering Ulu. 
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2) Berapa overload volume kendaraan yang parkir dari kapasitas ruang parkir yang tersedia. 

3) Berapa kebutuhan ruang parkir yang harus disediakan baik parkir pada badan jalan (on 

street parking) dan parkir di luar badan jalan (off street parking) di Pasar Baru Baturaja 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

 

Tinjauan Pustaka 

 

Definisi Parkir 

 

Parkir merupakan salah satu bagian dari sistem transportasi dan juga merupakan suatu 

kebutuhan. Oleh karena itu perlu suatu penataan dan pemenuhan fasilitas pakir yang baik, agar 

area parkir dapat digunakan secara efisien dan tidak menimbulkan masalah bagi kegiatan lain. 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat 

tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk 

menaikkan dan atau menurunkan barang dan atau orang (Abubakar, 1998). 

Sedangkan menurut Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa 

saat dan ditinggalkan pengemudinya. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak 

untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.  

 

Karakteristik dan Kebutuhan Parkir  

 

1) Karakteristik Parkir; yaitu dimaksudkan sebagai sifat-sifat dasar yang memberikan 

penilaian terhadap pelayanan parkir dan permasalahan parkir yang terjadi pada daerah 

studi. Berdasarkan karakteristik parkir, akan dapat diketahui kondisi perparkiran yang 

terjadi pada daerah studi seperti mencakup volume parkir, akumulasi parkir, lama waktu 

parkir, pergantian parkir, kapasitas parkir, dan indeks parkir. 

  

2) Kebutuhan Ruang Parkir; adalah jumlah tempat yang dibutuhkan untuk menampung 

kendaraan yang membutuhkan parkir berdasarkan fasilitas dan fungsi dari sebuah tata guna 

lahan. Untuk mengetahui kebutuhan parkir pada suatu kawasan yang di studi, terlebih 

dahulu perlu diketahui tujuan dari pemarkir (Abubakar, 1998). 

 

Penyediaan Ruang Parkir (Parking Supply) 

 

Penyediaan parkir (parking supply) atau kemampuan penyediaan parkir adalah batas 

ukuran banyaknya kendaraan yang dapat ditampung selama periode waktu tertentu (selama 

waktu survei). 

 

Metodologi Penelitian 

 

Bagan Alir Penelitian 

 

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

penelitian: 
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Gambar 1.  

Bagan Alir Penelitian 
 

Metodologi yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriftif 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; 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) Pelaksanaa Survey Sekunder; data-data yang diperlukan pada survey sekunder ini antara 

lain di dapatkan dari buku-buku mengenai masalah perparkiran, data-data dari internet, 

serta data dari instansi terkait. 

3) Penyusunan Strategi Pelaksanaan Survey Primer; dari data-data sekunder yang telah 

didapatkan, disusun strategi pelaksanan survey primer yang meliputi: a) Waktu 

Pelaksanaan Survey, ditentukan selama selama 1 (satu) bulan; b) Durasi Survey, ditentukan 

berdasarkan waktu kegiatan perdagangan di Pasar Baru Baturaja tersebut. Survey dilakukan 

dari mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, dan; c) Jenis Survey, terdiri dari 

Identifikasi Masalah 

Data Primer : 

 Survei Inventarisasi Parkir 

 Survei Parkir 
 

Studi Literatur 

Pengumpulan Data 

Data Sekunder : 

 Buku-buku Literatur 

 Data dari Dinas Perhubungan 

dan Dinas-dinas terkait 

 

Pengolahan Data 

Kesimpulan dan Saran 
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survey inventarisasi parkir dan pencatatan jumlah kendaraan, 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 

pengamatan adalah dilakukan pencatatan jumlah ruang parkir resmi serta luas ruang parkir 

tersebut kemudian dilanjutkan dengan pencatatan jumlah kendaraan baik yang masuk 

maupun yang keluar. 

 

Analisa dan Pembahasan 

Fasilitas Parkir 

 

Tempat parkir pada lingkungan Pasar Baru Baturaja yang resmi direkomendasikan dari 

Dinas Perhubungan sebenarnya hanya terletak pada halaman toko atau parkir di luar badan 

jalan (Off Street Parking) yang ada di Jalan Setia Budi (Toko Dunia Teknik dan Toko Sumber 

Rezeki), Jalan Dr. M. Isa (toko Andi dan AVI pecah belah) dan Jalan MT. Haryono (toko 

Serba Jaya dan toko Berkat Serasan).  

Sedangkan parkir di badan jalan (On Street Parking) yang ada di sepanjangan Jalan 

Mayjend Sutoyo, Jalan Setia Budi, dan Jalan Dr. M. Isa bukan merupakan tempat parkir yang 

direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan. 

 

 

 

 
 

Gambar 2.  

Area Parkir yang Direkomendasikan 
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Gambar 3.  

Area Parkir yang Tidak Direkomendasikan 

 

Analisa Luas Ruang Parkir 

 

1) Luas Ruang Parkir  

Keadaan tempat lokasi parkir resmi yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan Kab. 

OKU mempunyai luas yang berbeda, seperti tercantum dalam tabel 1. sebagai berikut: 

 
Tabel 1.  

Luas Ruang Parkir Yang Direkomendasikan 
 

Area Parkir Lokasi Panjang (m) Lebar (m) Luas (m
2
) 

A 

I 

II 

III 

5 

6 

5 

6 

7 

7 

30 

42 

35 

B 
I 

II 

5 

5 

6 

6 

30 

30 

C 
I 

II 

5 

17 

4 

5 

20 

85 

TOTAL 264 

        Sumber:Ppengolahan data hasil penelitian 2013 

 

Pada area parkir diatas diketahui hanya untuk parkir kendaraan roda dua atau motor. 

Dimana pada areal parkir A, lokasi I dengan luas 30 m
2
 sedangkan lokasi II dan III dengan 

luas 42 dan 35 m
2
. Pada area parkir B, lokasi I dan II dengan luas  30 m

2
, Pada area parkir 

C, lokasi I dengan luas 12 m
2
, sedangkan di lokasi II dengan luas 85 m

2
. Maka didapat 

total luas ruang parkir resmi yang direkomendaikan oleh Dinas Perhubungan Kab. OKU 

pada kawasan Pasar Baru Baturaja yaitu dengan luas 264 m
2
.  

2) Analisa Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP)  

Untuk mengetahui berapa banyak jumlah satuan parkir (SRP) pada area parkir A, B dan C 

digunakan dengan perhitungan dibawah ini:  
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Untuk mencari luas satuan ruang parkir (SRP) untuk kendaraan sepeda motor digunakan 

dengan perhitungan: di mana satuan ruang parkir (SRP) untuk kendaraan sepeda motor 

ditetapkan dengan ukuran Panjang (p) = 2 m dan Lebar (l) = 0,75 dan ruang manuver 

kendaraan ditetapkan 2 m. Untuk mengetahui luas petak parkir tersebut digunakan dengan 

rumus:  

 

Panjang (p)m x Lebar (l)m = Luas petak parkir (L)m
2
  

2  m  x  0,75  m = 1,5 m
2
 

Maka luas petak parkir yang didapat adalah 1,5 m
2
. 

 

Selanjutnya dengan cara analisa perhitungan diatas dan memakai pola sudut parkir 90
0
 

maka Jumlah petak parkir pada area parkir A, B dan C adalah seperti dijelaskan pada tabel 

berikut: 

 
Tabel 2.  

Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP)  

Untuk Kendaraan Sepeda Motor pada Area Parkir A 
 

 

Lokasi 

Parkir 

Luas 

Lokasi 

Parkir 

Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) 

(  = Banyak petak parkir ) 

I 30 
   = 10 

II 42 
    = 14 

III 35 
    = 11 

Total  35 

        Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2013 

 
Tabel 3.  

Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP)  

Untuk Kendaraan Sepeda Motor pada Area Parkir B 
 

 

Lokasi 

Parkir 

Luas 

Lokasi 

Parkir 

Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) 

 (  = Banyak petak parkir ) 

I 30 
 = 10 

II 30 
 = 10 

Total 20 

      Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2013 
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Tabel 4.  

Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP)  

Untuk Kendaraan Sepeda Motor pada Area Parkir C 
 

 

Lokasi 

Parkir 

Luas 

Lokasi 

Parkir 

Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) 

 (  = Banyak petak parkir ) 

I 20 
 = 6 

II 85 
 = 28 

Total 34 

   Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2013 

 

Dari tabel 2, 3 dan 4 di atas maka diketahui jumlah satuan ruang parkir (SRP) maksimum 

untuk kendaraan sepeda motor yang tersedia dari luas ruang parkir resmi yang 

direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan Kab. OKU pada kawasan Pasar Baru Baturaja 

yaitu dengan perhitungan: 

 

Tmax = Ta + Tb + Tc 

Di mana: Ta  = Total satuan ruang parkir (SRP) pada lokasi A 

  Tb  = Total satuan ruang parkir (SRP) pada lokasi B 

  Tc  = Total satuan ruang parkir (SRP) pada lokasi C 

Tmax = Total keseluruhan satuan ruang parkir (SRP)  

Maka diketahui:  Ta = 35; Tb = 20; Tc = 34 

Tmax  = Ta + Tb + Tc = 35 + 20 + 34 = 89 

 

Dari perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ruang parkir resmi untuk 

kendaraan  roda dua atau  sepeda motor yang direkomendsikan oleh Dinas Perhubungan 

Kab. OKU pada kawasan Pasar Baru Baturaja dengan luas ruang parkir 264 m
2
 

mempunyai 89 satuan ruang parkir (SRP)  maksimum untuk kendaraan sepeda motor. 

 

3) Analisa Kapasitas Ruang Parkir  

Berdasarkan dari analisa luas ruang parkir dan analisa jumlah satuan ruang parkir (SRP) 

maksimum ruang parkir untuk kendaraan sepeda motor resmi yang direkomendasikan oleh 

Dinas Perhubungan Kab.OKU pada kawasan Pasar Baru Baturaja, maka diketahui 

kapasitas maksimum ruang parkir ruang parkir pada kawasan  tersebut adalah:  

Diketahui luas ruang parkir resmi yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan Kab. 

OKU pada kawasan Pasar Baru Baturaja adalah 264 m
2
 dan mempunyai 89  satuan ruang 

parkir (SRP) maksimum. Dengan demikian untuk mengetahui  kapasitas kelayakan 

maksimum ruang parkir tersebut untuk menampung kendaraan sepeda motor dimana 1 

satuan ruang parkir (SRP) untuk 1 unit kendaraan sepeda motor digunakan perhitungan : 

  
Dimana :  Ps =  Kapasitas ruang parkir maksimum dalam menampung kendaraan  

L         =  Luas keseluruhan ruang parkir resmi. 

LSRP   =  Luas satuan ruang parkir (SRP) untuk sepeda motor 
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dan luas ruang manuver kendaraan adalah 1,5; Jadi,    

 

Dengan demikian kapasitas ruang parkir resmi yang direkomendasikan oleh Dinas 

Perhubungan Kab. OKU pada kawasan pasar baru Baturaja dapat menampung 88 unit 

kendaraan sepeda motor/jam nya dan 880 unit kendaraan sepeda motor/hari dalam 10 jam. 

 

Data Primer Volume Parkir Kendaraan Maksimum 

 

1) Data Primer volume Parkir Kendaraan Maksimum di Area Parkir A 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan dilapangan volume maksimum parkir kendaraan 

sepeda motor pada area parkir A dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
 

 
Tabel  5.  

Volume Parkir Maksimal pada Area Parkir A 
 

Lokasi Parkir 

Volume Maksimum Parkir Sepeda 

Motor Selama 

 Satu Jam (Unit) 

Volume Maksimum Parkir 

Sepeda Motor Selama  

Satu Hari (Unit) 

I 14 133 

II 18 160 

III 16 146 

Jumlah 48 439 

 

Dari tabel 5 di atas maka diketahui volume maksimal parkir kendaraan sepeda motor pada 

area parkir A adalah 48 unit dalam satu jam dan 439 unit dalam satu hari. 

 

2) Data Primer Volume Parkir Kendaraan  Maksimum di Area Parkir B 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan dilapangan volume maksimum parkir kendaraan 

sepeda motor pada area parkir B dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 6.  

Volume Parkir Maksimal pada Area Parkir B 
 

Lokasi Parkir 

Volume Maksimum Parkir  

Sepeda Motor Selama 

Satu Jam (Unit) 

Volume Maksimum Parkir 

Sepeda Motor Selama 

Satu Hari (Unit) 

I 16 155 

II 19 178 

Jumlah 35 333 

 

Dari tabel 6 di atas maka diketahui volume maksimal parkir kendaraan sepeda motor pada 

area parkir B adalah 35 unit dalam satu jam dan 333 unit dalam satu hari. 

 

3) Data Primer Volume Parkir Kendaraan Maksimum di Area Parkir C 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan dilapangan volume maksimum parkir kendaraan 

sepeda motor pada area parkir C dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 7.  

Volume Parkir Maksimal pada Area Parkir C 
 

Lokasi Parkir 

Volume Maksimum Parkir Sepeda 

Motor Selama 

Satu Jam (Unit) 

Volume Maksimum Parkir 

Sepeda Motor Selama 

Satu Hari (Unit) 

I 12 84 

II 32 270 

Jumlah 44 354 

 

Dari tabel 7 di atas maka diketahui volume maksimal parkir kendaraan sepeda motor pada 

area parkir C adalah 44 unit dalam satu jam dan 354 unit dalam satu hari. 

 

4) Data Primer Volume Parkir Kendaraan Maksimum di Area Parkir D 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan dilapangan volume maksimum parkir kendaraan 

sepeda motor pada area parkir D dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 8.  

Volume Parkir Maksimal pada Area Parkir D 
 

Lokasi Parkir 

Volume Maksimum Parkir Sepeda 

Motor Selama 

Satu Jam (Unit) 

Volume Maksimum Parkir 

Sepeda Motor Selama 

Satu Hari (Unit) 

I 34 236 

II 9 76 

Jumlah 43 312 

 

Dari tabel 8 diatas maka diketahui volume maksimal parkir kendaraan sepeda motor pada 

area parkir D adalah 43 unit dalam satu jam dan 312 unit dalam satu hari. 

 

Analisa Volume Parkir Kendaraan Maksimum 
 

Dari hasil survey dilapangan analisa total volume parkir kendaraan maksimum pada 

kawasan pasar baru Baturaja dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 9.  

Analisa Volume Parkir Sepeda Motor  

Maksimum pada Kawasan Pasar Baru Kota Baturaja 
 

Area 

Parkir 

Volume Parkir Maksimum 

Dalam Satu jam (Unit) 

Volume Parkir Maksimum Dalam 

Satu Hari (Unit)   

A 48 439 

B 35 333 

C 44 354 

D 43 312 

Total 170 1438 

 

Dari tabel 9 di atas diketahui jumlah volume parkir sepeda motor maksimum pada 

kawasan pasar baru Baturaja adalah 170 unit dalam 1 (satu) jam dan 1438 unit kendaraan 

dalam 1 (satu) hari. 
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Analisa Kebutuhan Ruang Parkir  

 

1) Kebutuhan Ruang Parkir Dalam Waktu 1 (Satu) Jam. 

Untuk mengetahui luas lahan parkir yang dibutuhkan dari jumlah volume kendaraan yang 

parkir di kawasan Pasar Baru Baturaja, maka digunakan analisa perhitungan: 

 

 
Di mana :  Vmax/jam =  Volume kendaraan maksimum dalam waktu 1 jam 

Lsrp  =   Luas satuan ruang parkir (SRP)/petak parkir. 

 

Dan ruang manuver kendaraan ditetapkan 2 m 

Maka :  m
2
 

 

Jadi, luas lahan parkir yang dibutuhkan berdasarkan volume maksimum kendaraan dalam 

waktu 1 (satu) jam adalah 510 m
2
. 

 

2) Kebutuhan Ruang Parkir Maksimum Dalam Waktu 1 (Satu) Hari. 

Untuk mengetahui luas lahan parkir yang dibutuhkan dari jumlah volume kendaraan yang 

parkir di kawasan Pasar Baru Baturaja, maka digunakan analisa perhitungan: 

 

 
 

Di mana :  Vmax/hari =  Volume kendaraan maksimum dalam waktu 1 hari 

Lsrp   =  Luas satuan ruang parkir (SRP)/petak parkir. 

 

Dan ruang manuver kendaraan ditetapkan 2 m 

Maka :  m
2
 

 

Jadi, luas lahan parkir yang dibutuhkan berdasarkan volume maksimum kendaraan dalam 

waktu 1 (satu) hari adalah 4314 m
2
. 

 

3) Kebutuhan Ruang Parkir  Maksimum Rata-Rata  

Untuk mengetahui luas lahan parkir yang dibutuhkan dari jumlah volume kendaraan 

maksimum dalam 1 (satu) jam untuk 1 (satu) hari yang parkir di kawasan Pasar Baru 

Baturaja, maka digunakan analisa perhitungan: 

 

 
 

Di mana :  Vmax/hari =  Volume kendaraan maksimum dalam waktu 1 hari 

Lsrp   =  Luas satuan ruang parkir (SRP)/petak parkir. 

 

Dan ruang manuver kendaraan ditetapkan 2 m, serta lama durasi survey adalah dari pukul 

07.00-1700 (10 jam). 
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Maka :  m
2
 

 

Jadi, luas lahan parkir yang dibutuhkan berdasarkan volume maksimum kendaraan dalam 

waktu 1 (satu) hari adalah 5100 m
2
. 

 

Dengan demikian berdasarkan hasil survey yang dilakukan dilapangan yang menunjukan 

kebutuhan ruang parkir kendaraan dalam waktu 1 (satu) hari yaitu 4314 m
2
. Sementara 

analisa luas lahan parkir yang dibutuhkan berdasarkan volume maksimum kendaraan 

dalam 1 (jam) rata-rata untuk 10 jam adalah 5010 m
2
.  

 

Analisa Overload Volume Kendaraan 

 

1) Overload Volume Parkir Kendaraan Dalam 1 (Satu) Jam 

Untuk mengetahui overload volume maksimum parkir kendaraan dalam 1 (satu) jam dari 

ruang parkir yang tersedia pada kawasan Pasar Baru Baturaja, maka digunakan analisa 

perhitungan: 

 

 
 

Di mana :  Vs/jam  = Volume kendaraan maksimum dalam waktu 1 jam. 

Lr/jam =  Volume kendaraan maks. dari luas ruang parkir dalam waktu 1 jam. 

O  =  Overload volume maksimum kendaraan dalam waktu 1 jam. 

 

Maka :  = 82/jam 

 

Jadi, overload volume maksimum kendaraan dalam waktu 1 (satu) jam adalah 82 unit 

kendaraan roda dua (sepeda motor). 

 

2) Overload Volume Parkir Kendaraan Dalam 1 (Satu) Hari 

Untuk mengetahui overload volume maksimum parkir kendaraan dalam 1 (satu) hari dari 

ruang parkir yang tersedia pada kawasan Pasar Baru Baturaja, maka digunakan analisa 

perhitungan: 
 

 
 

Di mana :  Vs/hari = Volume kendaraan maks dalam waktu 1 hari. 

Lr/hari = Volume kendaraan maks dari luas ruang parkir dalam waktu 1 hari. 

O  = Overload volume maksimum kendaraan dalam waktu 1 hari. 
 

Maka :  = 558/hari 
 

Jadi, Overload volume maksimum kendaraan dalam waktu 1 (satu) hari adalah 558 unit 

kendaraan roda dua (sepeda motor). 
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3) Overload Volume Parkir Kendaraan Rata-Rata  

Untuk mengetahui overload volume maksimum rata-rata parkir kendaraan dalam 1 (satu) 

jam untuk 1 (satu) hari dari ruang parkir yang tersedia pada kawasan Pasar Baru Baturaja, 

maka digunakan analisa perhitungan: 

 

 
 

Di mana :  Vs/hari = Volume kendaraan maks dalam waktu 1 hari. 

Lr/hari = Volume kendaraan maks dari luas ruang parkir dalam waktu 1 hari. 

T = Lama waktu survey/Durasi survey 

O = Overload volume maksimum kendaraan dalam waktu 1 hari. 

 

Maka :   = 558/hari 

  = 820/hari  

 

Jadi, Overload volume maksimum rata-rata kendaraan dalam waktu 1 (satu) jam untuk 1 

(satu) hari (10 jam) adalah 820 unit kendaraan roda dua (sepeda motor). 

 

Analisa Penambahan Luas Ruang Parkir 

 

1) Penambahan Luas Ruang Parkir Parkir Berdasarkan Volume Maksimum Parkir Kendaraan 

Dalam 1 (Satu) Jam 

Untuk mengetahui  kebutuhan penambahan luas area ruang parkir berdasarkan volume 

maksimum parkir kendaraan dalam 1 (satu) jam dari ruang parkir yang tersedia pada 

kawasan Pasar Baru Baturaja, maka digunakan analisa perhitungan: 

 

 
 

Di mana :  

Lv     =  Luas ruang parkir yang tersedia  
Lmax  =  Luas ruang parkir berdasarkan Volume maks parkir kendaraan dalam waktu 1 jam. 

Lb     =  Penambahan luas area ruang parkir dari volume maks kendaraan dalam waktu 1 jam. 

 

Maka :    = 246 m
2
 

 

Jadi, luas area ruang parkir yang harus ditambahkan berdasarkan volume maksimum 

kendaraan dalam waktu 1 (satu) jam adalah 246 m
2
. 

 

2) Penambahan Luas Ruang Parkir Parkir Berdasarkan Volume Maksimum Parkir Kendaraan 

Dalam 1 (Satu) Hari 

Untuk mengetahui kebutuhan penambahan luas area ruang parkir berdasarkan volume 

maksimum parkir kendaraan dalam 1 (satu) hari dari ruang parkir yang tersedia pada 

kawasan Pasar Baru Baturaja, maka digunakan analisa perhitungan: 



Teknika; Vol: 2, No: 4, September 2012                                                                       ISSN: 2087 – 1902 

 

Iskandar, Hal; 34-48 46 

 
 

Di mana :  

Lv   = Luas ruang parkir yang tersedia  
Lmax = Luas ruang parkir berdasarkan Volume maksimum parkir kendaraan dalam waktu 1 hari. 

Lb   = Penambahan luas area ruang parkir dari volume maksimum kendaraan dalam waktu 1 hari. 

 

Maka :    = 4050 m
2
 

 

Jadi, luas area ruang parkir yang harus ditambahkan berdasarkan volume maksimum 

kendaraan dalam waktu 1 (satu) hari adalah 4050 m
2 

 

3) Penambahan Luas Ruang Parkir Parkir Berdasarkan Volume Maksimum Rata-Rata  

Untuk mengetahui  kebutuhan penambahan luas area ruang parkir berdasarkan volume 

maksimum rata-rata parkir kendaraan dalam 1 (satu) jam  untuk 1 (satu) dari ruang parkir 

yang tersedia pada kawasan Pasar Baru Baturaja, maka digunakan analisa perhitungan: 

 

 
 

Di mana :  

Lv = Luas ruang parkir yang tersedia  
Lmax = Luas ruang parkir berdasarkan volume maksimum rata-rata parkir kendaraan dalam waktu 

1  jam untuk 1 hari. 

Lb = Penambahan luas area ruang parkir dari volume maksimum kendaraan dalam waktu 1 hari. 

 

Maka :    = 4836 m
2
 

 

Jadi, luas area ruang parkir yang harus ditambahkan berdasarkan volume maksimum rata-

rata parkir kendaraan dalam waktu 1 jam untuk 1  hari (10 jam) adalah 4836 m
2
 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

Kesimpulan 

 

Dari uraian pada pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 
 

1) Berdasarkan hasil survey dari luas ruang parkir dan analisa kapasitas ruang parkir dengan 

menggunakan pola pengaturan sudut parkir 90
0
, fasilitas parkir pada kawasan pasar baru 

Baturaja yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan Kab OKU yaitu tersedia   264 

m2 dengan jumlah satuan ruang parkir (SRP) atau petak parkir 89 petak.  

2) Overload berdasarkan volume maksimum parkir kendaraan roda dua (sepeda motor) pada 

kawasan Pasar Baru Baturaja adalah 82 unit dalam 1 (satu) jam, 558 unit dalam 1 (satu) 

hari dan 820 unit rata-rata maksimum dalam 1 (satu) jam untuk 1 (satu) hari yaitu selama 

10 jam. 
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3) Untuk penambahan luas ruang parkir berdasarkan volume maksimum parkir kendaraan 

pada kawasan Pasar Baru Baturaja adalah 246 m
2
 untuk waktu 1 (satu) jam, 4050 m

2
 untuk 

waktu 1 (satu) hari dan 4836 m
2
  dalam rata-rata waktu 1 (satu) jam untuk 1 (satu) hari 

yaitu selama 10 (sepuluh) jam. 

 

Saran 

 

Dari hasil penelitian, maka disarankan: 
 

1) Perlunya penyediaan area yang akomodatif dan pengaturan model parkir yang efektif. Dan 

memperluas ruang parkir di kawasan Pasar Baru Baturaja tersebut, guna mengurangi 

kemacetan lalu lintas yang disebabkan parkir kendaraan di badan jalan dan disembarang 

tempat. Untuk penentuan lokasi area parkir perlu penelitian lebih lanjut. 

2) Juru parkir hendaknya mengatur kendaraan yang parkir sesuai dengan kapasitas ruang 

parkir. Karena bila terjadi overload kendaraan terhadap kapasitas ruang parkir akan 

menimbulkan rasa yang tidak nyaman dari pengguna parkir dan mencegah hal-hal yang 

tidak diinginkan, seperti keributan dan perselisihan yang dikarenakan kerusakan motor 

pengguna parkir akibat dari senggolan fisik kendaraan tersebut. 
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