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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum 

Pada dasarnya sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu 

kendaraan, prasarana lintasan dan terminal. Lalu-lintas berjalan menuju suatu 

tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan 

suatu tempat pemberhentiaan. Tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut 

sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi kendaraan menjadi lebih efisien 

maka pada tempat- tempat yang dianggap dapat membangkitkan pergerakan 

perjalanan harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. 

Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan 

kendaraan akan menimbulkan meningkatnya permintaaan jalan untuk menampung 

kegiatan lalu lintas. Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi 

jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari 

perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu 

lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif (Pusdiklat Direktorat Jendral 

Perhubungan Darat: 1998,8). 

Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat 

pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan- 

kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan 

sebagai suatu kegiaatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. 

Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyediaan 

fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang 

tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan, pusat 

perbelanjaan, maupun rumah sakit. 
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2.2. Pengertian Dasar Parkir 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat 

sementara (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998, 1). Selain Pengertian di 

atas beberapa ahli memberikan definisinya tentang parkir, yaitu :  

 

1. Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus 

berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti 

cukup lama yang disebut parkir. (warpani,1992;176) 

2. Jangka waktu parkir (parking duration) adalah lama parkir suatu 

kendaraan untuk satu ruang parkir. (Edward,1992;176) 

3. Tempat pemberhentian kendaraan atau bongkar muat barang dalam 

jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung keadaan dan 

kebutuhannya. (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 

14/1992) 

4. Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, 

sedangkan fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat 

pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan 

kegiatan pada suatu kurun waktu. (Direktorat Jendral Perhubugan Darat 

1996) 

5. Tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) 

 

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau 

tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu 

tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal 

sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah 

maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha. 

 

2.3. Jenis Parkir 

Lalu-lintas baik yang bergerak pada suatu saat akan berhenti. Setiap 

perjalanan akan sampai pada tujuan sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana 
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perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai 

tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir.  

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998 sarana parkir ini pada 

dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi : 

2.3.1 Parkir menurut penempatannya 

1. Parkir di Badan Jalan (On Street Parking) 

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di 

sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu 

sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi 

pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. 

Tempat parkir seperti ini dapat ditemui di kawasan pemukiman 

berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan 

perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan 

perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini 

dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang 

digunakan sebagai tempat parkir. Parkir ini terdiri dari (Direktorat Jendral 

Perhubungan Darat,1998) : 

a. Parkir di daerah perumahan 

Akibat dari terus meningkatnya volume kendaraan di jalan serta 

hambatan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan seperti 

terganggunya kelancaran lalu lintas dan penurunan kelas jalan, 

hampir pada setiap pusat kota kebijaksanaan mengenai perparkiran 

mutlak diperlukan. Dalam sistem parkir di perumahan, sebenarnya 

terdapat disbenefit/kerugian dari berjejernya parkir disepanjang 

trotoar jalan, namun hal tersebut tertutupi dengan berkurangnya 

kecepatan kendaraan akibat keberadaan parkir di jalan tersebut yang 

secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan bagi 

penghuni di sekitar jalan tersebut. Terlebih lagi di perumahan di 

pinggiran kota dimana masih tersedia ruang untuk parkir, dan parkir 

dijalanpun dapat dilakukan.  

Namun pada daerah pemukiman yang berada dekat dengan 

pusat kota, kontrol tersebut tetap diperlukan jika kondisi transportasi 
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tetap efektif. Terdapat dua cara kontrol terhadap sistem parkir ini 

yaitu parkir gratis bagi penghuni (dengan menempelkan tanda 

tertentu yang dapat berupa stiker dan ditempelkan di kendaraan) dan 

bayaran dengan kartu yang dicap harian. 

b. Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (uncontrolled)  

Pada parkir jenis ini terdapat 4 macam alternatif cara parkir 

kendaraan yaitu: 

1) Paralel terhadap jalan 

2) Tegak lurus terhadap jalan 

3) Diagonal atau membentuk sudut terhadap jalan 

4) Di tengah jalan yang cukup lebar, baik secara diagonal maupun 

tegak lurus terhadap jalan. 

Untuk jalan yang tidak terlalu lebar, dapat digunakan sistem 

paralel. Sistem diagonal sebenarnya dapat menampung lebih banyak 

mobil tetapi untuk itu disepanjang pinggiran jalan harus diperkeras. 

Parkir diagonal memang tidak umum, namun sebenarnya dapat 

menampung lebih banyak kendaraan. Di sisi lain, cara ini juga akan 

banyak mengurangi lebar jalan. Kesulitan lainnya adalah waktu 

untuk keluar dari areal parkir (manuver) yang akan memakan waktu 

lebih lama jika dibandingkan dengan sistem parkir paralel. 

Sampai dengan saat ini nampaknya parkir paralel dirasakan 

paling tepat karena selain tidak terlalu banyak memakan tempat 

untuk manuver juga jauh lebih sedikit mengambil lebar jalan dan 

kecil kemungkinan menyebabkan kecelakaan (Pusdiklat Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat, 1998). 

c. Parkir di pusat kota, terkontrol (controlled) 

Ada tiga jenis metode kontrol yang dapat dipergunakan oleh 

perencana transportasi : 

1) Pembatasan waktu parkir 

Petunjuk umum yang dapat digunakan untuk pembatasan 

waktu (lamanya) parkir adalah:  

a) 1(satu) jam untuk daerah perkotaan. 
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b) 2 (dua) jam untuk daerah pinggiran dan sekitarnya. 

c) 10-20 menit di daerah tertentu misalnya seperti Bank dan 

kantor pos. 

2) Disc Parking 

Dengan sistem ini pemilik kendaraan diminta untuk 

memperagakan kartu atau disc yang memperlihatkan waktu 

kedatangan kendaraan pada ruang parkir. 

3)  Parkir Meter 

Terdiri atas jam pengukur waktu, dimana jam berfungsi 

untuk mengukur lamanya parkir tersebut berputar sesuai dengan 

jumlah uang yang dimasukkan. Jadi seolah-olah si pemarkir 

membeli waktu pada ruang parkir tersebut. Alat pengukur 

tersebut disamping memperlihatkan pembatasan waktu, 

sekaligus mengumpulkan uang pula. 

 

2. Parkir di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) 

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di 

jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan / off street 

parking menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar 

jalan, yaitu : 

a. Pelataran Parkir 

Pelataran parkir di daerah pusat kota sebenarnya merupakan 

suatu bentuk yang tidak ekonomis. Karena itu di pusat kota 

seharusnya jarang terdapat peralatan parkir yang dibangun oleh 

gedung-gedung yang berkepentingan, dimana masalah keuntungan 

ekonomi dari parkir bukan lagi merupakan suatu hal yang penting. 

b. Gedung Parkir Bertingkat 

Saat ini bentuk yang banyak dipakai adalah gedung parkir 

bertingkat, dengan jumlah lantai yang optimal 5, serta kapasita 

sekitar 500 sampai 700 mobil. Terdapat dua alternatif biaya parkir 

yang akan diterima oleh pemakai kendaraan, tergantung pada pihak 

pengelola parkir, yaitu pihak pemerintah setempat menerapkan biaya 
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nominal atau pemerintah setempat menyerahkan pada pihak operator 

komersial yang menggunakan biaya struktural. Biasanya pemerintah 

lokal mengatasi defisit parkir di luar jalan tadi dengan Dana Pajak 

(Rate Fund) atau dari surplus parkir meter.  

Berbeda dengan pihak swasta yang terlibat dalam properti, 

pihak swasta yang terlibat dalam bisnis perparkiran ini tidak 

menerima subsidi dari pemerintah sehingga tidak ada cara lain untuk 

tetap dapat berbisnis di bidang ini dan mendapatkan profit. Hal inilah 

yang perlu mendapatkan pengawasan dari pemerintah dalam 

pelaksanaannya, sebab penerapan tarif oleh pengelola yang 

tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan akan menerapkan 

tarif yang lebih tinggi dari tarif yang seharusnya. Hal ini tentu akan 

merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan mengurangi 

kenyamanan dalam penggunaannya. 

2.3.2 Parkir Menurut Statusnya 

1. Parkir Umum 

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan 

lapangan yang memiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian badan 

jalan umum yang dikuasai atau milik pemerintah yang termasuk bagian dari 

tempat parkir umum ini adalah parkir ditepi jalan umum. 

2. Parkir Khusus 

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang 

tidak dikuasai oleh pemerintah daerah yang pengelolanya diselenggarakan 

oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan. Tempat parkir 

khusus ini berupa kendaraan bermotor dengan mendapatkan ijin dari 

pemerintah daerah. Yang termasuk jenis ini adalah gedung parkir, peralatan 

parkir, tempat parkir gratis dan garasi. Gedung parkir adalah tempat parkir 

pada suatu bangunan atau bagian bangunan atau bagian banguanan. 

Peralatan parkir adalah tempat parkir yang tidak memungut bayaran dari 

pemilik kendaraan yang parkir di suatu lokasi. Tempat penitipan kendaraan 

atau garasi adalah tempat/bangunan atau bagian bangunan milik perorangan, 
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pemerintah daerah atau badan hukum yang diperuntukkan sebagai tempat 

penyimpanan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran/sewa dan 

dengan diselenggarakan secara tetap. 

3. Parkir Darurat 

 Parkir darurat/insedentil adalah perparkiran di tempat-tempat umum baik 

yang menggunakan lahan tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik 

Pemerintah Daerah maupun swasta karena kegiatan insendentil. 

4. Taman parkir  

      Taman Parkir adalah suatu areal bangunan perparkiran yang dilengkapi 

fasilitas sarana perparkiran yang pengelolanya diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah. 

5. Gedung Parkir 

      Gedung parkir adalah bagunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir 

kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak 

ketiga yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.  

 

2.3.3. Parkir Menurut Jenis Kepemilikan dan Pengelolaan 

Undang-undang Lalu Lintas No.14/1992 menyatakan berdasarkan jenis 

kepemilikan dan pengelolaan, parkir dapat digolongkan menjadi: 

a. Parkir yang dimiliki dan dikelola oleh swasta. 

b. Parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tetapi pengelolaannya 

oleh pihak swasta. 

c. Parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

2.4. Peruntukan Kebutuhan Parkir 

Jenis peruntukan kebutuhan parkir menurut Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat, 1998 terbagi menjadi dua, yaitu. 

1. Kegiatan Parkir Tetap 

a) Pusat pedagangan 

b) Pusat perkantoran swasta atau pemerintahan 

c) Pusat pedagangan eceran atau pasar swalayan 

d) Pasar 

e) Sekolah 
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2. Parkir Kendaraan Dua Sisi 

 Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai. 

a. Membentuk Sudut 90
o 
 

 Pada pola parkir ini, arah gerakan lalu lintas kendaraan dapat satu arah 

atau dua arah. 

 
Gambar 2.3. Pola Parkir Sudut 

Sumber : Ditjen Perhubungan Darat,1998 

 

b. Membentuk Sudut 30
o
, 45

o
, 60

o
 

 

Gambar 2.4. Pola Parkir Sudut 

Sumber : Ditjen Perhubungan Darat,1998 

 

3. Pola parkir pulau 

Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas. 

a. Membentuk Sudut 90
o 
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Gambar 2.5. Pola Parkir Sudut 

Sumber : Ditjen Perhubungan Darat,1998 

 

b. Membentuk Sudut  45
o
 

 

           Gambar 2.6. Pola Parkir Sudut 

    Sumber : Ditjen Perhubungan Darat,1998 

 

2.5.3. Pola Parkir Sepeda Motor 

Pada umumnya posisi kendaraan adalah 90
o
. Dari segi efektifitas ruang, 

posisi sudut 90
o
 paling menguntungkan. 

1. Parkir Kendaraan Satu Sisi 

Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit. 
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Gambar 2.7. Pola Parkir Sudut 

     Sumber : Ditjen Perhubungan Darat,1998 

 

2. Pola Parkir Dua Sisi 

Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai (lebar 

ruas > 5,6 m ). 

 
Gambar 2.8. Pola Parkir Sudut 

              Sumber : Ditjen Perhubungan Darat,1998 

 

2.5.4. Jalur Sirkulasi, Gang, dan Modul 

Perbedaan antara jalur sirkulasi dan jalur gang terutama terletak pada 

penggunaannya. Patokan umum yang dipakai adalah : 

- Panjang sebuah jalur gang tidak lebih dari 100 meter; 

- Jalur gang yang ini dimaksudkan untuk melayani lebih dari 50 

kendaraan dianggap sebagai jalur sirkulasi. 

- Lebar minimum jalur sirkulasi 

untuk jalan satu arah = 3,5 meter, 

untuk jalan dua arah = 6,5 meter. 
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Ex = Exit (kendaraan yang keluar lokasi parkir) 

 

Jika sebelum diadakan pengamatan, sudah terdapat kendaraan yang parkir di 

lokasi survey, maka jumlah kendaraan yang ada tersebut dijumlahkan dalam 

harga akumulasi yang telah dibuat, yaitu : 

 

Akumulasi = Ei – Ex + X…………….…………...………………… (2.2) 

Keterangan :  

X = jumlah kendaraan yang sudah ada 

 

2. Durasi Parkir  

Durasi parkir adalah rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu 

tempat (dalam satuan menit atau jam). Nilai durasi parkir dapat diperoleh 

dengan persamaan : 

Durasi = Extime – Entime…………….…………...……………… (2.3) 

Rata-rata durasi parkir : 

D = 
 ∑      
   

 
…………….…………...……………………………… (2.4) 

Keterangan : 

D = rata-rata durasi parkir kendaraan, 

di = durasi kendaraan ke – i (dari kendaraan ke-i hingga ke-n). 

Extime = waktu saat kendaraan keluar dari lokasi parkir. 

Entime = waktu saat kendaraan masuk ke lokasi parkir. 

 

3. Volume parkir  

Volume parkir menyatakan jumlah kendaraan yang termasuk dalam beban 

parkir (jumlah kendaraan dalam periode tertentu, biasanya per hari). Waktu 

yang digunakan kendaraan untuk parkir, dalam menit atau jam yang 

menyatakan lamanya parkir dihitung dengan menjumlahkan kendaraan yang 

masuk ke arel parkir selama jam pengamatan. 
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4. Pergantian Parkir (turn over parking) 

 Menurut Hobbs (1979), turnover parkir adalah tingkat penggunaan ruang 

parkir. Turnover bisa dikalkulasikan dengan membatasi total jumlah jam 

kendaraan untuk periode pengamatan dengan jumlah ruang parkir tertentu. 

Menurut Suwardi (2003), Tingkat Turnover adalah angka penggunaan ruang-

ruang parkir yang diperoleh dengan rumus :  

TR  = 
             

                     
………….…………...………..…..…… (2.5) 

Keterangan : 

TR  = Turn Over Parkir 

 

5. Indeks Parkir 

Indeks Parkir (IP) Indeks parkir adalah ukuran yang lain untuk 

menyatakan apakah kapasitas parkir yang ada masih dapat atau mampu 

menampung permintaan yang ada atau tidak. 

Dari hasil perhitungan jumlah kendaraan parkir akan didapat untuk analisa 

kebutuhan parkir yang dilakukan dengan menghitung indeks parkir dengan 

rumus : 

IP =  
   

   
 X 100%………….…………...………..…..……………… (2.6) 

Keterangan : 

IP  = Indeks Parkir 

JKP = Jumlah Kendaraan Parkir/Akumulasi Parkir 

JPT = Jumlah Petak Parkir yang Tersedia 

 

- Jika IP < 100%, artinya kebutuhan parkir masih di bawah daya tampung 

yang ada atau tidak ada masalah. 

- Jika IP = 100%, artinya kebutuhan parkir seimbang dengan daya 

tampung yang ada atau keadaan normal. 

- Jika IP > 100%, artinya kebutuhan parkir melebihi daya tampung yang 

ada atau pengaturan parkir kendaraan yang terjadi dipaksakan karena 

permintaan parkir yang tinggi. 
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2.7. Kebutuhan Ruang Parkir 

Persamaan untuk Menghitung kebutuhan ruang parkir bagi pengunjung 

adalah :  

KRP = F1 x F2 VPH ……….…………...………..…..………… (2.7) 

Keterangan : 

KRP = Kebutuhan Ruang Parkir untuk tiap jenis kendaraan 

F1  = Faktor Akumulasi 

F2  = Faktor Fluktuasi (1,1)  

(Sumber: Pengantar Sistem danPerencanaan Transportasi. Rudi 

Azis, S.T., M.Si & Asrul, S.T., 2012) 

VPH = Volume Parkir Harian (bangkitan perjalanan dalam satu hari) 

  kendaraan. 

 

Faktor Akumulasi (F1) didapat dengan menggunakan persamaan berikut : 

 

F1 =  
                         

                      
 ……….…………...…………..      (2.8) 

 

Keterangan : 

F1 = Faktor Akumulasi 
 

Luas kebutuhan ruang parkir yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan 

adalah kebutuhan ruang parkir dikalikan dengan luas kebutuhan ruang parkir, 

yang berdasarkan pola parkir dan arah arus kendaraan.  

Luas areal = 
          

         
 ……….…………...…………..…………… (2.9) 

Keterangan :  

KRP = kebutuhan ruang parkir  

LKPR = luas kebutuhan ruang parkir 

Kapasitas = jumlah kendaraan yang bisa ditampung 

 

2.8. Satuan Ruang Parkir 

 Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakan 

kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas 

dan buka pintu. Dimensi ruang parkir menurut Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat 1998, dipengaruhi oleh : 

a. Lebar total kendaraan 
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