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3.2. Lokasi Studi 

Lokasi penelitian dilakukan di Jl. Izak Telussa pada lahan parkir 

Pelabuhan Fakfak. 

 

Gambar 3.1 Layout Lokasi Studi 

  

3.3. Persiapan / pengamatan pendahuluan 

Mempersiapkan keperluan untuk melakukan pengambilan data dan 

melakukan pengamatan pendahuluan yang meliputi lokasi lokasi pengambilan 

data dan lingkungan sekitar lokasi penelitian. 

 

3.4. Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan waktu survei berupa  “survei cara patroli” 

yakni setiap kali patroli, dihitung jumlah kendaraan yang parkir ditiap bagian 

wilayah studi, dengan demikian dapat diperoleh jumlah akumulasi parkir selama 

waktu survei. Sedangkan metode yang digunakan untuk pertumbuhan lahan parkir 

yaitu dengan menggunakan “bunga berganda” dalam metode ini diperkirakan 
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jumlah didasarkan atas adanya tingkat pertambahan penduduk pada tahun 

sebelumnya yang relatif berganda dengan sendirinya. 

3.4.1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan langsung 

(survei) dilokasi studi sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Ada pun pengambilan 

data yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Luas lahan parkir 

Pada survei lahan parkir data didapat dengan cara pengukuran langsung di 

tempat studi, antara lain panjang dan lebar lahan parkir, panjang dan lebar 

jalan akses keluar masuk di pelabuhan Fakfak. 

2. Jumlah kendaraan parkir 

Survei kendaraan yang masuk dalam pergantian parkir setiap kendaraan 

berhenti pada parkir jumlah kendaraan di daerah parkir pada waktu 

tertentu dalam jam. 

a. Jumlah kendaraan masuk 

b. Jumlah kendaraan keluar 

c. Waktu kendaraan parkir 

Survei dilakukan secara langsung untuk mendapatkan jumlah 

kendaraan masuk dan keluar parkir dengan cara mencatat plat nomor 

kendaraan yang dikelompokan menurut jenis kendaraan mobil dan 

sepeda motor. Pencatatan ini dilakukan selama 3 kali setiap masuknya 

kapal ke pelabuhan secara manual dengan interval waktu per 15 menit 

selama kapal berlabu di pelabuhan. 

d. Waktu kendaraan masuk  

e. Waktu kendaraan keluar 

3.4.2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dimana 

peneliti hanya memanfaatkan data-data yang ada sebelumnya tercatat dipihak 

terkait digunakan sebagai analisa. 

3.5. Analisa kapasitas parkir  
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Analisa tingkat kapasitas parkir adalah analisa kondisi eksisting kapasitas 

parkir pada saat ini, hal ini untuk mendapatkan angka pergantian parkir (turn 

over) dengan menggunakan persamaan dan nilai indeks parkir pada masing 

masing jenis kendaraan. Dari analis ini akan terlihat pelayanan parkir . 

Setelah mendapatkan angka pergantian parkir (turn over) dan nilai indeks 

parkir maka di estimasikan persendian dan permintaan ruang parkir saat ini. Ada 

pun asumsi yang digunakan berdasarkan durasi parkir rata-rata, kapasitas dasar 

parkir dan volume kendaraan parkir. Apabila persendian ruang parkir lebih rendah 

dari permintaan ruang parkir maka perlu dilakukan perbaikan pelayanan parkir. 

Akan tetapi bila persendian ruang parkir lebih tinggi dari permintaan ruang parkir 

maka tidak perlu dilakukan perbaikan. 

 

3.6.  Analisa perbaikan  

Analisa perbaikan pelayanan lahan parkir dilakukan apabila hasil analisa 

didapatkan suplay < demand, sehingga perlu adanya suatu alternatif pemecahan 

untuk kondisi tersebut. 

3.6.1. Hasil pembahasan 

Pembahasan studi mengacu pada analisa kondisi eksisting dimana dari 

hasil tersebut dapat diketahui hubungan permintaan ruang parkir dengan kapasitas 

dasar parkir. Setelah dilakukan analisa dan ternyata analisa tersebut masih dapat 

menampung kendaraan yang perkir dan kinerja jalan normal maka untuk langkah 

selanjutnya untuk menganalisa dalam 5 tahun kedepan, akan tetapi jika hasil 

analisa tidak sesuai, maka selanjutnya analisa perbaikan. 

 

3.7. Analisa persediaan dan permintaan (supply dan demand) dalam 5 tahun 

yang akan datang 

Untuk mengetahui persediaan dan permintaan ruang parkir dalam 5 tahun 

yang akan  datang yang digunakan adalah data pertumbuhan volume kendaraan, 

maka dapat diprediksikan permintaan ruang parkir dalam jangka waktu 5 tahun 

mendatang dengan menggunakan persamaan bunga berganda. 
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Apabila dalam walktu 5 tahun yang akan datang persediaan ruang parkir 

lebih rendah dari permintaan ruang perkir (suply < demand). Maka perlu 

dilakukan perbaikan kapasitas perkir dikawasan Pelabuhan Fakfak . Ada pun 

langkah langkah yang dilakukan adalah mengubah sudut parkir atau posisi parkir, 

pengaturan letak parkir menurut jenis kendaraan dengan memperbesar kapasitas 

parkir. Akan tetapi bila persediaan ruang parkir lebih tinggi dari permintaan ruang 

parkir (suply > demand), maka tidak perlu dilakukan perbaikan. 

 

3.8. Jadwal penelitian  

3.8.1. Waktu pengumpulan data  

Data-data yang di cari dalam penelitian ini didapat secara langsung 

dilapangan melalui kegiatan survei yang meliputi : 

1. Survei Inventarisasi Ruang Parkir  

Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui berapa banyak 

petak parkir yang tersedia dan untuk mengetahui pola parkir pada daerah 

studi. Untuk memperoleh kapasitas normal pada lokasi penelitian 

dilakukan dengan cara menghitung jumlah petak parkir yang ada. Untuk 

data bentuk dan pola parkir dilakukan dengan pengamatan langsung 

dilokasi penelitian baik untuk parkir dibadan jalan (on street parking). 

2. Survei Patroli Parkir  

Dalam survei patroli parkir dapat diketahui informasi mengenai 

karakteristik parkir, antara lain : jumlah kendaraan yang parkir (volume 

parkir), kendaraan yang keluar atau pun masuk tempat parkir (akumulasi 

parkir) dan waktu parkir kendaraan. 

 

 

 

 


