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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Kabupaten Trenggalek adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 

yang memiliki wialayah seluas 1.261,40 km² dengan jumlah penduduk sebesar 

836.778 jiwa (Sensus penduduk tahun 2012,BPS). Salah satu pusat perdagangan 

dan perbelanjaan diantaranya adalah Pasar Pon yang terletak di Jl. R.A Kartini 

dengan luas ±9.180 m
2
. 

  Dengan adanya aktifitas di Pasar Pon yang cukup tinggi setiap harinya di 

tuntut untuk menyediakan tempat parkir. Selama ini tempat parkir yang di 

gunakan untuk menampung kendaraan pengunjung yang datang berada di ruas 

jalan di sekitar Pasar Pon, dikarenakan tidak tersedianya tempat khusus untuk 

parkir. Ruas jalan yang digunakan untuk parkir kendaraan adalah ruas Jl. R.A. 

Kartini dan Jl. Dewi Sartika. Akibat terbatasnya kapasitas dasar parkir dan belum 

tertatanya di sepanjang jalan tersebut, tidak cukup menampung kendaraan 

pengunjung yang datang.  

Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial dalam 

upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini disebabkan dengan 

semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor yang parkir sehingga apabila 

dikelola dengan baik akan menguntungkan pemerintah daerah dan pengguna 

parkir itu sendiri. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
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Dari uraian di atas, maka diperlukan studi untuk mengetahui kebutuhan 

ruang parkir, kinerja ruas jalan dan pemecahan solusi yang efektif dari 

permasalahan yang ada dalam rangka sebagai masukan bagi instansi yang terkait 

dalam meningkatkan pelayanan parkir, khususnya sebagai pertimbangan dalam 

mengatasi masalah yang terjadi. 

1.2  Identifikasi Masalah  

1. Kapasitas dasar parkir yang terbatas di Pasar Pon tidak mencukupi. 

2. Posisi parkir yang tidak tertata mengakibatkan kapasitas dasar parkir yang 

ada berkurang. 

3. Adanya parkir di badan jalan dapat mengurangi lebar efektif jalan. 

4. Kendaran keluar masuk parkir ( manuver ) menganggu arus lalu lintas. 

1.3  Rumusan Masalah  

Dari identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah kebutuhan ruang parkir di Pasar Pon sudah bisa mencukupi saat 

ini ? 

2. Bagaimana pengaruh parkir pada badan jalan terhadap kinerja ruas jalan di 

Pasar Pon saat ini ? 

3. Bagaimana alternatif pemecahan masalah untuk kebutuhan ruang parkir 

dan kinerja ruas jalan di kawasan Pasar Pon saat ini dan untuk 5 tahun 

yang akan datang ? 
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1.4  Batasan Masalah  

Penelitian ini memiliki batasan – batasan masalah sebagai berikut : 

1. Untuk kondisi arus lalu lintas yang di tinjau di batasi pada jalan RA 

Kartini dan jalan Dewi Sartika. 

2. Pendapatan parkir terhadap pendapatan pemerintah daerah tidak di bahas. 

3. Aspek finansial tidak di bahas. 

4. Tidak menganalisa persimpangan. 

1.5  Tujuan Studi 

Adapun tujuan studi adalah:  

1. Untuk mengetahui kebutuhan ruang parkir di Pasar Pon. 

2. Untuk mengetahui pengaruh adanya parkir pada badan jalan terhadap 

kinerja ruas jalan di Pasar Pon. 

3. Untuk mendapatkan alternatif pemecahan masalah untuk kebutuhan ruang 

parkir saat ini dan kinerja ruas jalan di Pasar Pon untuk 5 tahun yang akan 

datang. 

1.6  Manfaat Studi 

Manfaat dari studi adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi yang terkait dalam 

mengatasi masalah yang terjadi khususnya di Pasar Pon. 

2. Untuk  menambah pengetahuan di bidang transportasi, khususnya 

kebutuhan ruang parkir dan kinerja ruas jalan. 


