
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota Gresik sebagai pusat pengembangan industri yang menjadi motor 

penggerak pertumbuhan ekonomi, telah berkembang pula menjadi kota dengan 

tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat. Akibatnya terjadi 

peningkatan kebutuhan perekonomian perkotaan untuk melayani kegiatan primer 

dan sekunder. Untuk mendukung kegiatan tersebut memerlukan sistem 

transportasi yang baik  untuk melayani kebutuhan pergerakan penduduk dalam 

kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi daerah di sekitarnya.  

Kawasan jalan Samanhudi merupakan salah satu bagian dari obyek 

masyarakat sebagai tempat perbelanjaan dan perdagangan yang  terletak di utara 

kota Gresik. Di sekitar kawasan tersebut, terdapat terminal angkutan penumpang 

dan beberapa tempat umum yang lain(rumah sakit umum  dan alun – alun). Jalan 

Samanhudi merupakan jalan yang menjadi akses utama pengguna kendaraan dari 

arah barat(kota Tuban) menuju arah timur(kota Surabaya). 

Pada ruas jalan Samanhudi terdapat pertokoan ±140 unit dan Pasar Kota 

dengan jumlah kios ±239 unit yang menyediakan semua kebutuhan masyarakat. 

Kegiatan masyarakat di jalan Samanhudi berlangsung mulai pukul 06:00WIB 

sampai pukul 18:00WIB. Sebagai tempat perbelanjaan jalan Samanhudi tidak 

tersedia lahan parkir khusus sehingga badan jalan di gunakan tempat parkir 

kendaraan. Dari hasil survey awal pada salah satu titik di ruas jalan Samanhudi, 

±2m ditempati pedagang kaki lima pada sisi kiri jalan, ± 5m untuk parkir mobil, 
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±2,5m untuk berhenti angkutan umum menunggu penumpang, dan ±1m pada sisi 

kanan jalan digunakan sepada motor berhenti, sehingga lebar efektif ruas jalan 

tersebut hanya ±4,5m dari lebar perkerasan ±15m. Kendaraan yang melintas 

mencapai ±2000 kend/jam(sepeda motor) dan ±500 kend/jam(mobil). Kawasan 

perbelanjaan di jalan Samanhudi sementara ini melayani parkir kendaraan 

pengunjung, kendaraan roda dua ±769kend/jam, kendaraan roda empat ± 67, 

becak ± 20 buah dan disamping itu adanya mobil angkutan barang melakukan 

bongkar muat di tepi jalan untuk melayani pedagang. Tidak ada batasan ruang 

parkir di tepi jalan Samanhudi  menyebabkan parkir yang tidak teratur. Selain itu 

adanya angkutan umum penumpang dan kendaraan tak bermotor berhenti dan 

parkir di sembarang tempat menunggu penumpang. Sehingga kondisi tersebut 

dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalan Samanhudi.  

Berdasarkan uraian diatas dilakukan studi,  yang salah satunya adalah 

dengan mengkaji sistem parkir tepi jalan sehingga tidak mengganggu arus lalu 

lintas di sekitarnya.  

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas maka permasalahannya dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Jalan Samanhudi merupakan jalur utama dari kota Tuban menuju kota 

Surabaya menyebabkan tingginya arus lalu lintas pada daerah tersebut. 

b. Adanya pedagang kaki lima yang menempati bagian badan jalan 

Samanhudi. 

c. Sebagian dari badan jalan Samanhudi digunakan sebagai tempat parkir 

kendaraan bermotor. 
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d. Kendaraan angkutan barang melakukan bongkar muat dan parkir di badan 

jalan untuk melayani pedagang. 

e. Aktivitas pejalan kaki, kendaraan yang  berhenti dan parkir di jalan 

Samanhudi cukup tinggi. 

f. Belum adanya batasan atau marka jalan menyebabkan parkir yang tidak 

teratur. 

g.  Angkutan umum penumpang serta kendaraan tidak bermotor seperti 

becak yang berhenti dan parkir disembarang tempat.  

1.3. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka pada studi ini dapat diambil suatu rumusan 

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana kinerja pelayanan parkir di  jalan Samanhudi pada tahun 2012? 

b. Bagaimana kinerja ruas jalan Samanhudi pada kondisi eksisting tahun 

2012 ? 

c. Bagaimana pelayanan parkir di jalan Samanhudi dan kinerja jalan dalam 5 

tahun yang akan datang? 

1.4. Tujuan Studi 

Tujuan dari studi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kinerja pelayanan parkir di jalan Samanhudi pada tahun 

2012. 

b. Untuk mengetahui kinerja ruas jalan Samanhudi pada kondisi eksisting 

tahun 2012. 

c. Untuk mengetahui pelayanan parkir di badan jalan Samanhudi beserta 

kinerja jalan dalam 5 tahun yang akan datang. 
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1.5. Batasan Masalah 

Pada studi evaluasi pelayanan parkir di jalan Samanhudi batasan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Parkir kendaraan tak bermotor tidak dibahas. 

b. Biaya parkir tidak dibahas. 

c. Tidak membahas perkembangan pedagang kaki lima selama 5 tahun. 

d. Perilaku pengguna jalan tidak dibahas. 

1.6. Manfaat Studi 

Manfaat dari studi ini adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

bagi instansi yang berwenang untuk melakukan peningkatan pelayanan parkir 

khususnya dan transportasi pada umumnya di Kota Gresik. 


