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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Probolinggo adalah kota yang terletak di Pulau Jawa tepatnya 

Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, kota yang terkenal dengan 

buah mangga dan buah anggurnya ini terletak di dataran rendah yaitu di wilayah 

tapal kuda, dimana kota Probolinggo merupakan jalur lalu lintas utama pantai 

utara yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan pulau Bali. Kota 

Probolinggo dikelilingi oleh keindahan pegunungan disisi selatan, dan dikelilingi 

oleh lautan di sisi utara. Seluruh perbatasan kota Probolinggo diapit langsung oleh 

wilayah kabupaten Probolinggo. Luas wilayah Kota Probolinggo adalah 56,667 

km2. Jumlah penduduk Kota Probolinggo 233123 jiwa (Sumber: BPS Kota 

Probolinggo 2017). Dengan luas Kota Probolinggo yang mencapai 56,667 km2, 

kepadatan penduduk Kota Probolinggo mencapai 4200 jiwa/km2.  

Dalam berbagai aspek, khususnya di bidang perekonomian, Kota 

Probolinggo memiliki beberapa tempat perdagangan dan perbelanjaan yang 

tersebar di beberapa lokasi, salah satunya adalah pasar Wonoasih. Pasar Wonoasih 

memiliki luas lahan 4224 m2 dengan jumlah kios 124 unit, Los 255 unit, serta 

toko sebanyak 8 unit. (Sumber: UPT pasar Wonoasih kota Probolinggo). Pasar 

Wonoasih dibuka mulai jam 04.00 WIB sedangkan aktivitas di pasar berlangsung 

setiap hari mulai dini hari jam 04.00 s/d siang hari jam 13.00 WIB. Kepadatan 

pengunjung pasar sering terjadi sejak pagi jam 06.00 hingga menjelang siang hari 

yaitu jam 11.00 WIB sebagai keramaian pasar. Disaat terjadi keramaian maka 

timbul adanya masalah kemacetan pada arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan 

Mastrip. Sebagai tempat perdangan dan perbelanjaan Pasar Wonoasih harus bisa 

memberikan pelayanan fasilitas parkir serta memberikan lahan parkir yang dapat 

menampung kendaraan yang membutuhkan tempat parkir. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, bahwa parkir di Pasar Wonoasih 

masih kurang tertata dengan rapi, diantaranya pengendara kendaraan bermotor 

roda dua memarkir kendaraan tidak pada lahan parkir yang tersedia yang 
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diakibatkan oleh kondisi lahan parkir yang sudah penuh seperti yang terjadi pada 

lahan parkir yang terletak di jalan Mastrip, serta adanya kendaraan tak bermotor 

(becak) yang mangkal di lahan parkir roda dua. 

Selain beberapa masalah tersebut, ruas jalan Mastrip yang terletak di 

sebelah timur Pasar Wonoasih, pada jam operasional pasar biasa digunakan oleh 

pengendara becak maupun kendaraan roda empat untuk memarkir kendaraan,  

Fasilitas parkir di pasar Wonoasih dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 

fasilitas parkir untuk kendaraan roda dua dan becak dengan posisi parkir sudut 

90o. Parkir kendaraan roda dua ada beberapa tempat yaitu : (a) di depan pagar 

sebelah selatan dengan ukuran 4 m x 50 m, (b) depan pintu masuk sebelah timur 

pasar dengan ukuran 6 m x 10 m, (c) depan pagar sebelah timur dengan posisi 

parkir tepi jalan, (d) dan di depan pagar sebelah timur sisi barat dengan posisi 

parkir di tepi jalan. Sedangkan untuk fasilitas parkir kendaraan roda empat hanya 

disediakan di sisi timur jalan Mastrip pasar Wonoasih, sehingga apabila ingin 

memarkir kendaraan roda empat biasanya para pengendara roda empat yang akan 

mengunjungi pasar memarkir kendaraan di bahu jalan Mastrip hingga di badan 

jalan sekitar Pasar Wonoasih.  

Melihat beberapa kondisi yang terjadi di pasar Wonaoasih, maka perlu 

untuk dilakukan studi sebagai bahan evaluasi untuk penataan lahan parkir di pasar 

Wonoasih Kota Probolinggo. 

1.2 Identifikasi Masalah 

a) Pengemudi kendaraan bermotor yang memarkir kendaraan tidak pada lahan 

parkir yang tersedia sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas. 

b) Adanya kendaraan tak bermotor (becak) yang mangkal di lahan parkir roda 

dua sehingga mengganggu para pemarkir kendaraan. 

c) Pengemudi kendaraan roda empat yang memarkir kendaraan di bahu jalan 

hingga ke badan jalan sehingga menimbulkan hambatan – hambatan dan 

menyebabkan terganggunya arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan Mastrip. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja pelayanan parkir di pasar Wonoasih saat ini (2018)? 
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2. Bagaimana pengaruh parkir terhadap kinerja ruas jalan Prof. Dr. Hamka dan

jalan Mastrip di pasar Wonoasih?

3. Bagaimana kebutuhan ruang parkir di pasar Wonoasih pada 5 tahun yang

akan datang (2023)?

1.4 Batasan masalah 

1. Pendapatan Juru Parkir tidak dibahas.

2. Tidak memperhitungkan biaya parkir.

3. Pendapatan asli daerah tidak dibahas.

4. Wilayah survey adalah di pasar Wonoasih kota Probolinggo.

1.5 Tujuan Studi 

1. Untuk mengetaahui kinerja pelayanan parkir di wilayah pasar Wonoasih

2. Untuk mengetahuii pengaruh parkir terhadap kinerja ruas jalan Prof. Dr.

Hamka dan jalan Mastrip di pasar Wonoasih

3. Untuk mengetahui kebutuhan ruang parkir di pasar Wonoasih 5 tahun

yang akan datang (2023)

1.6 Manfaat Studi 

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil studi evaluasi ini adalah sebagai 

pertimbangan serta rujukan bagi instansi pemerintahan kota Probolinggo yang 

terkait terutama UPT Pasar Wonoasih dalam peningkatan pelayanan 

pengunjung pasar Wonoasih Kota Probolinggo. 


