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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum 

Kota Probolinggo adalah kota di Jawa Timur yang sedang mengalami 

pertumbuhan di sektor perekonomiannya. Untuk menunjang sektor pertumbuhan 

perekonomian tersebut, 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). Sebagai tempat perdangan dan perbelanjaan 

Pasar Wonoasih memberikan pelayanan fasilitas parkir serta memberikan lahan 

parkir yang dapat menampung kendaraan yang membutuhkan tempat parkir. 

Dalam UU RI No 22 Tahun 2009 parkir merupakan suatu keadaan 

kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan 

pengemudinya. Dalam melakukan suatu kegiatan perpindahan yang 

menggunakan kendaraan sebagai moda transportasinya, pasti akan melibatkan 

kegiatan parkir, baik aktifitas kendaraan tidak bermotor maupun kendaraan 

bermotor, untuk itu pada setiap pusat kegiatan disediakan fasilitas parkir. 

Parkir merupakan suatu cara meletakkan kendaraan bermotor dengan 

sengaja dengan maksud tertentu. Dalam beraktifitas sehari-sehari, setiap orang 

yang memanfaatkan moda transportasi, pengemudi maupun pemilik moda sudah 

seharusnya memarkir kendaraanya di tempat yang telah disediakan. Aktifitas 

parkir kendaraan adalah salah satu aspek penting dalam kegiatan bermasyarakat 

sehari – hari, hal ini sejalan dengan pertambahan penduduk. Kurangnya perhatian 

serta kesadaran terhadap parkir mengakibatkan terjadinya penumpukan 

kendaraan dan berakibat pada gangguan kelancaran lalu lintas sehingga 

menimbulkan hambatan – hambatan terhadap pengguna jalan lainnya dan 

berakibat buruk terhadap kondisi lingkungan sekitar. Kawasan Perbelanjaan 

(Mall, Pertokoan, Pasar, dan sejenisnya) pada saat dibangun beberapa tahun yang 
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lalu tidak memiliki ruang parkir bagi pengunjungnya, sehingga pengunjung 

memarkir kendaraannya di sembarang tempat. 

2.2 Fasilitas Parkir 

Fasilitas parkir merupakan suatu lahan yang dikelola oleh pihak tertentu 

dan digunakan sebagai tempat pemberentian kendaraan, dimana para pemilik 

melakukan aktifitas dalam suatu kurun waktu. Kawasan parkir adalah kawasan 

atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat 

pengendalian parkir melalui pintu masuk (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 

1996). 

 Fasilitas parkir sudah menjadi bagian dari sistem transportasi (darat) yang 

tidak dapat dipisahkan. Lalu lintas tidak hanya bertujuan untuk suatu kepentingan 

pergerakan saja. Namun lalu lintas bergerak dan berpindah menuju ke suatu 

tujuan (tempat) dengan suatu tujuan, dan apabila telah sampai di tempat tujuannya 

tersebut kendaraan harus diparkir, sementara pemiliki maupun pengemudi 

kendaraan tersebut melakukan berbagai aktifitas, misalnya aktifitas pribadi, 

umum, berwisata dan lain sebagainya. 

 Dalam menetapkan suatu lokasi parkir dan pembagunan fasilitas parkir, 

penyedia fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di rumija sesuai dengan izin 

yang telah diberikan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam 

pembangunan fasilitas parkir antara lain : 

a. Dampak lalu lintas yang ditimbulkan 

b. Kemudahan akses parkir 

c. Rencana global tataa ruang 

2.3 Kebutuhan Parkir 

 Kegiatan pakir sangat berhubungan dengan kebutuhan ruang, sedangkan 

ketersediaan ruang sangat terbatas bergantung pada guna lahan. Bila ruang parkir 

dibutuhkan di wilayah pusat kegiatan, maka ketersediaan lahan merupakan 

masalah yang sangat sulit, kecuali dengan mengubah sebagian peruntukannya 

(Warpani : 2002) 
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 Pada dasarnya, orang yang beraktifitas selalu ingin meminimalkan 

kegiatan berlebih untuk menuju kesuatu tempat, contohnya bagi mereka yang 

hendak menuju ke suatu lokasi kegiatan/pertunjukan akan mencari tempat parkir 

yang dekat dengan lokasi yang dituju, untuk menghindari berjalan kaki terlalu 

jauh, sehingga dapat dimengerti jika disekitar pusat kegiatan selalu dijumpai 

pengemudi kendaraan yang memarkir kendaraannya. Dapat dikatakan jika 

kebutuhan atas lahan parkir merupakan fungsi dari kegiatan. Semakin besarnya 

kegiatan disuatu tempat, semakin besar juga permintaan akan fasilitas lahan 

parkir. 

Tabel 2.1 Permintaan Fasilitas Lahan Parkir Berdasarkan Tempat 

Pelaku Lalu Lintas Keinginan 

Perseorangan (pemarkir) Bebas, mudah mencapai tempat tujuan 

Pemilik toko (pemarkir) Mudah bongkar muat, menyenangkan pembeli 

Kendaraan umum Dikhususkan/terpisah supaya aman untuk naik 

turun, penumpang mudah keluar masuk agar 

dapt menempati jadwal perjalanan 

Kendaraan barang Mudah bongkar muat, bisa parkir berjejer bila 

perlu 

Kendaraan yang bergerak Bebas parkir tanpa hambatan 

Pengusaha parkir (pemarkir) Parkir bebas, pelataran selalu penuh, frekuensi 

parkir tinggi 

Ahli perlalulintasan Melayani setiap pengguna jalan, mengusahakan 

kelancaran lalu lintas 

Sumber : Warpani (1990) 

 Kebutuhan lahan parkir baik untuk kendaraan ringan yang berfungsi 

sebagai angkutan umum maupun pribadi, kendaraan roda dua (sepeda motor), 

maupun kendaraan berat seperti truk adalah sangat urgent. Namun permintaan 

akan lahan tersebut pada tiap moda transport berbeda beda dan bervariasi 

bergantung dari desain, karakteristik, bentuk maupun lokasi dari lahan parkir. 

Salah satu bentuknya adalah parkir di badan jalan, tetapi parkir di badan jalan 

memiliki kekurangan, selain dapat mengganggu kelancaran, lebar perkerasan jalan 

yang digunakan untuk kegiatan parkir akan mengurangi kapasitas jalan yang telah 

direncanakan, sehingga dapat menjadikan ruas jalan tersebut mengalami 

kemacetan. 

2.4 Penyelenggaraan Parkir 
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Dalam penyediaan lahan parkir, penyelenggara fasilitas parkir yang 

telah ditunjuk harus memperhatikan beberapa aspek dalam perencanaannya. 

Penyelenggaraan lahan-lahan parkir di pinggir jalan pada ruas jalan terterntu 

baik menggunakan sebagian perkeraasan jalan maupun parkir di badan jalan 

dapat mengakibatkan turunnya kapasitas dari ruas jalan tersebut sehingga dapat 

mengakibatkan gangguan kelancaran lalu lintas di ruas jalan terbsebut. 

Bertambahnya serta meningkatnya kepemilikan akan kebutuhan 

kendaraan dapat menambah permintaan ruang untuk kapasitas jalan pada 

kegiatan lalu lintas. Dalam hal ini fasilitas parkir dapat dijadikan salah satu 

solusi sebagai pengendali lalu lintas, sehingga di beberapa wilayah tertentu 

dapat disediakan fasilitas parkir.  

Berdasarkan jenis peruntukan kebutuhan parkir umum dalam 

penyelenggaraannya dalam keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

tahun 1996, dibagi menjadi kebutuhan parkir yang tetap dan kebutuhan parkir 

yang bersifat sementara. 

a. Kebutuhan parkir yang tetap 

Tempat perdagangan, perkantoran pemerintah maupun swasta, 

tempat perdagangan yang bersifat eceran (Pasar Swalayan), pasar, 

tempat wisata, sekolah, rumah sakit, dan homestay. 

b. Kebutuhan parkir yang tidak tetap 

Tempat ibadah, gelanggang olahraga, sirkus, dan tempat menonton.  

2.5 Satuan Ruang Parkir 

 Dalam merencanakan dan mendesain sebuah lahan ataupun kawasan 

parkir yang nyaman, diperlukan kebutuhan lahan parkir. Permintaan lahan parkir 

telah diatur dan ditetapkan berdasarkan SRP atau Satuan Ruang Parkir. Satuan 

Ruang Parkir berpengaruh pada luas lahan parkir yang akan disediakan oleh 

penyelenggara fasilitas parkir. 

 Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran panjang dan lebar (luasan) 

efektif untuk meletakkan satu buah kendaraan baik mobil, sepeda motor, atau bus 

maupun truk. Dalam SRP telah diperhitungkan termasuk ruang bebas di kiri dan 
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di kanan kendaraan dengan arti lain pintu kanan dan kiri dapat dibuka untuk turun 

naik penumpang serta hal-hal tertentu seperti missal untuk pergerakan kursi roda 

khusus pengguna parkir kendaraan bagi penderita cacat serta freespace depan dan 

belakang (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat : 1996). 

 Berdasar Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Penentuan 

Satuan Ruang Parkir (SRP) dibagi menjadi 3 dan diklasifikasikan berdasarkan 

jenis kendaraan, seperti terlihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Peraturan Ketetapan SRP Kendaraan  

No Jenis Kendaraan Satuan Ruang Parkir (cm2) 

1 

 

 

2 

3 

a. Mobil penumpang gol I 

b. Mobil penumpang gol II 

c. Mobil penumpang gol III 

Bus / Truck 

Motor 

230 x 500 

250 x 500 

300 x 500 

340 x 1250 

75 x 200 

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 SRP untuk Mobil Penumpang 

Keterangan : 

B = lebar total kendaraan   R = jarak bebas 

L = panjng total kendaraan   Bp = lebar SRP 

O = lebar bukaan pintu    Lp = panjang SRP 

a1, a2 = jarak bebas 

Tabel 2.3 SRP Mobil Penumpang 

No Jenis Kendaraan B (cm) L (cm) 
a1 

(cm) 

a2 

(cm) 

O 

(cm) 

R 

(cm) 

Bp 

(cm) 

Lp 

(cm) 
1 2 3 4 5 6 7 8 3+7+8 4+5+6 

1 Mobil Pnp Gol. I 170 470 10 20 55 50 230 500 

2 Mobil Pnp Gol. II 170 470 10 20 75 50 250 500 

3 Mobil Pnp Gol. III 170 470 10 20 80 50 300 500 
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Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996) 

Golongan I diantaranya karyawan kantor, pengunjung suatu perkantoran, 

pemerintahan, universitas, maupun perdagangan 

Golongan II diantaranya pengunjung tempat penginapan, bioskop, pengunjung 

tempat olahraga, rumah sakit, dan pusat hiburan 

Golongan III diantaranya adalah orang cacat  

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 SRP untuk Truck/Bus 

 Tabel 2.4 SRP Truck/Bus  

No Jenis Kendaraan B (cm) L (cm) 
a1 

(cm) 

a2 

(cm) 

O 

(cm) 

R 

(cm) 

Bp 

(cm) 

Lp 

(cm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 3+7+8 4+5+6 

1 Bus/Truk Kecil 170 470 10 20 80 30 300 500 

2 Bus/Truk Sedang 200 800 20 20 80 40 320 500 

3 Bus/Truk Besar 250 1200 30 20 80 50 380 1250 

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996) 
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Gambar 2.3 SRP untuk Sepeda Motor 

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996) 

 Adapun satuan ruang parkir (SRP) untuk jenis kendaraan tidak bermesin 

atau manusia sebagai sumber tenaganya, yaitu becak, dimana becak memiliki SRP 

110 x 225 cm2.  

2.6 Cara Parkir 

2.6.1 Menurut penempatannya 

 Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996), 

cara penempatan parkir terdapat 2 cara yaitu : 

a. Parkir badan jalan/tepi jalan (on street parking) 

Parkir di badan jalan merupakan salah satu jenis parkir dimana kendaraan 

yang diparkir diposisikan/diletakkan di sebagian badan jalan (ditepi jalan), dengan 

memperitungkan badan jalan itu sendiri. Tetapi kondisi parkir di badan jalan ini 

juga memberikan dampak negatif karena menyebabkan berkurangnya lebar badan 

jalan dan menimbulkan berkurangnya kapasitas jalan yang ada dan menyebabkan 

kemacetan. Apabila dilihat dari posisi sudut parkir, dapat dibedakan menjadi : 

1) Parkir sejajar as/sumbu jaalan (00) atau pararel. 

2) Parkir dengan sudut bervariasi 600, 450, 300 terhadap as/sumbu jalan.. 

3) Parkir tegak lurus terhadap sumbu/as jalan (900). 

Apabila akan memarkir kendaraan tanpa mengurangi terlalu banyak lebar 

badan jalan, dapat dipilih parkir dengan sejajar sumbu jalan atau bersudut 

dibawah 900, sedangkan apabila ingin menampung lebih banyak kendaraan dapat 
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digunakan parkir dengan menggunakan bersudut 900, tetapi parkir dengan sudut 

900 dapat lebih banyak mengurangi lebar efektif jalan. 

b. Parkir di luar badan jalan (off street parking) 

Parkir di luar badan jalan adalah sala satu cara parkir yang pada umumnya 

para pengemudi memarkir kendaraannya dengan cara menempati pelataran 

ataupun lahan parkir tertentu yang berada di luar perkerasan jalan, baik di dalam 

suatu bangunan maupun di suatu halaman terbuka yang digunakan khusus untuk 

lahan parkir. Parkir dengan cara ini dilakukan untuk menghindari terjadinya 

gangguan samping akibat parkir di badan jalan. Off street parking dibedakan 

menjadi beberapa tipe antara lain : 

1) Pelataran/Halaman parkir (Parking a Lot / Surface Car Parks) 

Merupakan fasilitas dari parkir yang berupa halaman ataupun lahan 

terbuka yang berada diatas permukaan tanah. Jenis parkir ini adalah yang 

paling sederhana tetapi membutuhkan lahan yang luas. 

2) Garasi bertingkat (Multy Store Car Parks) 

Merupakan cara parkir yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan 

bertingkat. Parkir jenis ini efektif diterapkan pada lahan yang terbatas. 

3) Garasi Bawah Tanah (Underground Car Parks) 

Parkir jenis ini diterapkan dengan cara membangun basement dibawah 

suatu ruang terbuka. Parkir bawah tanah memiliki keuntungan diantaranya 

bagian permukaan tanah bagian atas dapat dibuat tetap atau dapat 

diperbaiki setelah pembangunan. 

4) Garasi Mekanis (Mechanical Car Parks) 

Merupakan jenis parkir yang memiliki keasamaan dengan garasi 

bertingkat yang dilengkapi dengan escalator/lift yang beguna untuk 

mengangkat kendaraan ke lantai yang dituju. 

2.6.2 Menurut statusnya 

 Berdasarkan keputusan Daerah Kota Semarang No. 4 Tahun 1994, parkir 

menurut statusnya yaitu : 

a. Parkir umum 
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Merupakan parkir dengan memanfaatkan lahan yang berupa lapangan, 

jalan atapun tanah yang dikelola oleh PEMDA. Tempat parkir ini menggunakan 

sebagian badan jalan milik Pemerintah, misalnya parkir di tepi jalan umum. 

b. Parkir khusus 

Merupakan lahan parkir yang dikelola oleh pihak ketiga. 

c. Parkir darurat 

Merupakan parkir yang bersifat incidental dengan memanfaatkan tempat-

tempat umum, baik di pelataran ataupun halaman yang bersifat insidental. 

d. Taman parkir 

Merupakan lahan parkir yang lengkap dengan sarana dan merupakan lahan 

parkir yang dikelola oleh Pemerintah. 

e. Gedung parkir 

Merupakan bangunan yang difungsikan untuk tempat parkir kendaraan 

yang dikelola oleh pemerintah atau pihak ketiga dan telah mendapat izin 

pemerintah daerah. 

2.6.3 Menurut jenis kendaraan 

 Sesuai dengan keputusan Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan 

Kota dalam Fidi (2008), parkir menurut jenis kendaraan terdapat beberapa 

golongan yaitu : 

a. Parkir kendaraan roda 2 tidak bermotor/bermesin (sepeda). 

b. Parkir kendaraan tidak bermotor becak, andong, dan dokar. 

c. Parkir kendaraan roda 2 bermesin/bermotor (sepeda motor). 

d. Parkir kendaraan roda 3 atau lebih bermotor/bermesin (bemo, bajaj, mobil). 

Pemisahan lahan parkir menurut jenis kendaraan mempunyai tujuan agar 

dalam pelayanannya lebih mudah dan teratur. 

2.6.4 Menurut jenis tujuan parkir 

Jenis tujuan dalam parkir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

a. Parkir barang, kegiatan parkir untuk bongkar muat material/barang. 

b. Parkir penumpang, merupakan kegiatan parkir untuk menunggu penumpang 

(orang). 
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2.6.5 Menurut jenis penyelenggara parkir 

 Penyelenggara fasilitas parkir menurut  keputusan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat dilakukan oleh 

1) Pemerintah 

2) Warga Negara Indonesia 

3) Badan Hukum Indonesia 

Upaya penyediaan fasilitas parkir, Pemerintah Daerah (PEMDA) dapat 

menyerahkan kepada pihak ketiga ataupun dapat dikelola sendiri dengan 

membentuk suatu UPT. Penyelenggara fasiitas parkir harus dapat menjaga 

keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan. 

Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dikelola dan dilaksanakan oleh 

Badan Hukum atau WNI harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah (Pemda). 

Kebijakan ini dimaksudkan agar fasilitas parkir yang disediakan dapat memenuhi 

syarat dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. 

2.6.6 Menurut pola sirkulasi parkir 

 Menurut pola sirkulasi parkir sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat dalam Fidi (2008), yaitu : 

a. Pola sirkulasi parkir satu arah, memiliki keuntungan antara lain : 

1) Mengurangi persilangan kendaraan (crossing). 

2) Pergerakan lalu lintas tidak rumit. 

3) Jarak tempuh menjadi panjang. 

b. Pola sirkulasi dua arah, memiliki kerugian antara lain : 

1) Terjadi persilangan kendaraan. 

2) Pergerakan lalu lintas menjadi rumit. 

3) Jarak tempuh menjadi lebih pendek. 

2.6.7 Menurut pola pengoperasian parkir 

 Menurut Hobbs (1979), pola parkir didalam pelataran dan didalam gedung 

ada dua macam yaitu : 

a. Attendant parking, 
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Pola dimana dalam pengoperasiannya lahan parkir ini memiliki petugas 

yang akan memarkir mobil para pengunjung gedung/suatu tempat, sehingga para 

pengemudi tidak perlu memarkir mobilnya sendiri. 

b. Self parking 

Pola parkir ini merupakan pola yang telah banyak diterapkan dalam 

masyarakat, yaitu pengemudi kendaraan harus memarkir kendaraannya sendiri.    

2.7 Kriteria Tata Letak Parkir 

 Berdasar keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996) 

menyebutkan tata letak suatu area parkir kendaraan dapat dibuat secara bervariasi, 

tergantung pada ukuran tempat dan ketersediaan bentuk serta jumlah jalan pintu 

masuk dan keluar parkir. Tata letak area parkir dibedakan menjadi empat 

diantaranya : 

a. Jalur Masuk – Keluar Lahan Parkir Terpisah dan Berada pada Satu Ruas 

Jalan yang Sama. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Jalur Masuk – Keluar Lahan Parkir Terpisah dan Berada pada 

Satu Ruas Jalan yang Sama 

b. Jalur Masuk – Keluar Lahan Parkir Terpisah dan Tidak Berada pada Satu 

Ruas Jalan yang Sama. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Jalur Masuk – Keluar Lahan Parkir Terpisah dan Tidak Berada 

pada Satu Ruas Jalan yang Sama 
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c. Jalur Masuk – Keluar Lahan Parkir Menjadi Satu dan Berada pada Satu Ruas 

Jalan yang Sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Jalur Masuk – Keluar Lahan Parkir Menjadi Satu dan Berada 

pada Satu Ruas Jalan yang Sama 

d. Jalur Masuk – Keluar Lahan Parkir Menjadi Satu dan Tidak Berada pada Satu 

Ruas Jalan yang Sama. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Jalur Masuk – Keluar Lahan Parkir Menjadi Satu dan Tidak 

Berada pada Satu Ruas Jalan yang Sama 

2.8 Larangan Parkir 

 Dalam ruas jalan tertentu terdapat beberapa kondisi yang mengakibatkan 

kendaraan tidak diperbolehkan untuk parkir. Pada beberapa ruas jalan terdapat 

rambu-rambu atau tanda –tanda dilarang parkir yang berarti di ruas jalan tersebut 

tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat parkir. Tetapi pada tempat – 

tempat tertentu, terdapat pengecualian. Tempat – tempat di jalan yang merupakan 
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area yang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan sesuai dengan 

peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain :  

1) Sepanjang 6 meter mendekati zebra cross 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Teknis Memarkir Kendaraan Mendekati Zebra Cross 

2) Sepanjang 25 meter mendekati tikungan tajam dengan jari - jari (radius) <500 

meter. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Teknis Memarkir Kendaraan Mendekati Tikungan  

3) Sepanjang 50 meter mendekati jembatan. 

 

 

 

Gambar 2.10 Teknis Memarkir Kendaraan Mendekati Jembatan 

4) Sepanjang 100 meter mendekati perlintasan sebidang. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Teknis Memarkir Kendaraan Mendekati Perlintasan Sebidang 
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5) Sepanjang 25 meter mendekati persimpangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Teknis Memarkir Kendaraan Mendekati Persimpangan 

6) Sepanjang 6 meter mendekati akses bangunan gedung. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Teknis Memarkir Kendaraan Mendekati Bangunan Gedung 

7) Sepanjang 6 meter mendekati hydrant pemadam kebakaran. 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Teknis Memarkir Kendaraan Mendekati Kran Hydrant 

Pemadam Kebakaran 

8) Sepanjang tidak menimbulkan hambatan dan gangguan lalu lintas 

(kemacetan) dan menimbulkan bahaya. 

2.9 Kapasitas Parkir 

 Dalam suatu lahan parkir terdapat beberapa posisi sudut parkir yang 

digunakan. Penentuan sudut parkir tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya kondisi lalu lintas yang terjadi di lingkungan tersebut seperti 

lingkungan di samping jalan dan arah pergerakan kendaraan pada arah yang 
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bersangkutan. Dalam keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah 

diatur posisi parkir berdasarkan jenisnya. 

2.9.1 Pola parkir mobil 

a. Parkirikendaraan satu sisi 

Pola parkir jenis ini digunakan apabila dalam suatu tempat kegitan memiliki 

raung/lahan parkir yang sempit.  

1) Tegak Lurus / Menyudut 900 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Parkir Tegak Lurus / Menyudut 900 

2) Membentuk sudut 600, 450, 300 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Parkir Membentuk Sudut 600, 450, 300 

3) Membentuk sudut 00 

 

 

 

Gambar 2.17 Parkir Membentuk Sudut 00 / pararel  

b. Parkirskendaraanpduaisisi 

Pola ini dapat digunakan apabila luasan lahan parkir yang dimiliki cukup 

memadai. 

1. Tegak Lurus atau menyudut 900 
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Gambar 2.18 Parkir Tegak Lurus / Menyudut 900 

2. Membentukpsudut 600, 450, 300 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Parkir Membentuk Sudut 600, 450, 300 

c. Membentuk pulau 

Pola ini dapat digunakan apabila lahan parkir yang dimiliki cukup luas. 

1) Tegak Lurus/Menyudut 900 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Pola Parkir Dua Sisi dengan Kemiringan Sudut 900 

2) Membentuk sudut 450 

Pola parkir membentuk sudut 450 terbagi menjadi 3 tipe, yaitu : 
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Gambar 2.21 PolaoParkirpPulau dengan Kemiringan Sudut 450 tipe 1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 Pola Parkir Pulau dengan Kemiringan Sudut 450 tipe 2 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Pola Parkir Pulau dengan Kemiringan Sudut 450 tipe 3 

2.9.2 Pola parkir sepeda motor 

 Sepeda motor adalah jenis transportasi yang paling banyak digunakan di 

Indonesia. Sehingga lahan parkir yang harus disediakan harus lebih banyak 

daripada jenis kendaraan lainnya. Area parkir harus diatur sedemikian rupa 

sehingga memudahkan pengendara untuk memarkir kendaraannya. 

a. Pola parkir satu sisi 

 

 

 

 

Gambar 2.24 Pola Parkir sepeda motor satu sisi 
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b. Pola parkir dua sisi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Pola Parkir sepeda motor dua sisi 

c. Pola parkir pulau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : h = jarak panjang SRP sepeda motor 

  w = jarak panjang SRP sepeda motor yang berhadapan 

  b = lebar jalur gang 

Gambar 2.26 Pola Parkir sepeda motor pulau 

2.10 Pengaruh parkir terhadap kapasitas ruas jalan 

Hambatan samping pada suatu ruas jalan tertentu akan berpengaruh 

terhadap kapsitas kendaraan yang dapat ditampung oleh ruas jalan tersebut. Salah 

satu penyebab berkurangnya kapasitas jalan yang sering ditemui pada wilayah 

pusat perbelanjaan adalah kegiatan parkir yang menggunakan bahu jalan.  

Parkir dengan sudut 90° akan menyita hampir dua kali lebar perkerasan 

jalan dengan sudut parkir pararel. Pada suatu jalan dengan jumlah lajur kecil 

berkurangnya kapasitas jalan yang diakibatkan adanya perparkiran di badan jalan 
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akan sangat terasa nyata. Kondisi lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik 

hubungan kapasitas jalan dengan jumlah lajur sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.27 Hubungan Kapasitas Jalan dengan Jumlah Lajur 

Sumber : LP-ITB (1998) 

2.11 Perencanaan Lahan Parkir 

Dalam mendesain dan merencanakan suatu lahan parkir agar dapat berguna 

dan berfungsi sesuai dengan tujuannya, maka dalam perencanaannya perlu adanya 

beberapa aspek yang perlu diketahui, berikut hal – hal yang harus diperhatikan 

menurut William dan Roger antara lain :  

a. Space Hour, merupakan lahan yang digunakan untuk memarkir satu 

kendaraan dalam interval waktu 60 menit. 

b. Parking Accumulation, banyaknya kendaraan yang parker pada suatu lahan 

parkir dalam interval waktu tertentu. 

c. Turn over, angka pergantian ruang parkir, atau besarnya penggunaan suatu 

area parkir pada suatu interval waktu tertentu. 

d. Parking duration, lama satu kendaraan dalam melakukan aktifitas parkir 

disuatu lahan parkir 

e. Parking Demand, jumlah kendaraan yang parkir dalam satu kurun waktu 

(pada umumnya diambil pada saat jam puncak dari aktifitas parkir).  

f. Parking Supply, jumlah areal parkir yang tersedia. 
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2.12 Parameter Karakteristik Parkir 

Dalam merencanakan suatu lahan parkir, terdapat parameter yang digunakan 

sebagai karakteristik lahan parkir, beberapa parameter tersebut adalah : 

a. Akumulasi parkir 

Akumulasi parkir merupakan jumlah kendaraan yang parkir disuatu lahan 

parkir pada waktu interval tertentu. Untuk menghitung akumulasi parkir dapat 

menggunakan persamaan : 

 Akumulasi = Km - Kk ……………………………………. (2.1) 

 Dimana :  Km = Kendaraan masuk parkir 

   Kk  = Kendaraan keluar parkir 

Apabila sebelum pengambilan data/survey sudah ada beberapa kendaraan 

yang parkir, maka banyaknya kendaraan yang telah parkir dijumlahkan dengna 

akumulasi parkir yang dibuat, sehingga persamaan diatas menjadi :  

 Akumulasi  = Km – Kk + J ……………………………………. (2.2) 

 Dimana : J = jumlah kendaraan yang sudah ada sebelum pengamatan 

b. Durasi parkir 

Durasi parkir merupakan lama sebuah kendaraan parkir disuatu ruang parkir 

dalam satuan menit ataupun jam. Durasi parkir dapat dihitung dengan persamaan : 

 Durasi = Wk – Wm ……………………………………. (2.3) 

 Dimana :  Wk = waktu kendaraan keluar 

   Wm = waktu kendaraan masuk 

c. Tingkat pergantian parkir (parking turn over) 

Turn Over merupakan angka pergantian ruang parkir, atau besarnya 

penggunaan suatu area parkir pada suatu interval waktu tertentu. Nilai turnover 

didapatkan dengan menggunakan persamaan :  

Tingkat pergantian parkir=
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟

𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑥 𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦
 (2.4) 
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d. Indeks parkir 

Indeks parkir atau IP merupakan ukuran dalam bentuk prosentase banyaknya 

lahan yang digunakan untuk parkir. Nilai indeks parkir didapatkan dengan 

menggunakan persamaan : 

 Indeks parkir = 
𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟

𝑅𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
 𝑥 100 % ……………. (2.5) 

e. Rata-rata durasi parkir 

D`= 
∑  𝑑𝑖𝑛

𝑖=0

𝑛
   ……………………………………. (2.6) 

Dimana : D = Rata-rata durasi parkir kendaraan 

di = Durasi kendaraan ke-i (dari kendaraan pertama hingga  

   kendaraan ke-n) 

f. Jumlah ruang parkir yang dibutuhkan 

Z = 
𝑌 𝑥 𝐷

𝑇
    ……………………………………. (2.7) 

Dimana : Z = ruang parkir yang dibutuhkan 

    Y = jumlah kendaraan yang parkir dalam suatu waktu 

    D = rata-rata durasi (jam) 

    T = lama survey (jam) 

2.13 Kinerja Ruas Jalan 

2.13.1 Kondisi Geometrik Jalan 

Untuk meningkatkan kinerja suatu ruas jalan, terdapat beberapa aspek 

yang perlu diketahui, antara lain adalah bagaimana dalam merencanakan 

geometrik jalan tersebut. Dalam perencanaan geometrik ruas jalan perkotaan, 

beberapa aspek yang harus diketahui antara lain : 

a. Tipe Jalan : berpengaruh pada kinerja dalam pembebanan lalu lintas 

tertentu, misalnya jalan bermedian, jalan terbagi maupun jalan tak 

terbagi, dan jalan 1 arah. 

b. Lebar jalur lalu lintas : berpengaruh terhadap besarnya kapasitas suatu 

ruas jalan. 

c. Kerb : merupakan pembatas jalan antara perkerasan jalan yang berupa 

jalur efektif lalu lintas dengan bahu jalan yang berupa trotoar. Kerb 
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mempengaruhi besarnya hambatan samping pada kecepatan arus bebas 

dan kapasitas suatu ruas jalan. 

d. Bahu jalan : berpengaruh pada besarnya kapasitas dan kecepatan. 

e. Median : Merupakan pembagi jalan yang dapat difungsikan sebagai 

area hijau dimana apabila median direncanakan dengan baik dapat 

meningkatkan kapasitas. 

f. Alinyemen jalan : Berupa alinyemen vertical dan horizontal yang pada 

umumnya kecepatan arus bebas di wilayah perkotaan adalah rendah, 

maka pengaruh dapat diabaikan. 

2.13.2 Arus dan Komposisi Lalu Lintas 

Besarnya arus lalu lintas (Q) pada sebuah ruas jalan dapat mengartikan 

komposisi lalu lintas di ruas jalan tersebut. Arus lalu lintas yang digunakan adalah 

dalam bentuk satuan mobil penumpang (smp). Besarnya jumlah arus lalu lintas 

pada tiap – tiap arah diubah menjadi satuan mobil penumpang (smp) dengan 

menggunakan ekuivalen mobil penumpang (emp) yang diturunkan secara empiris 

berdasarkan tipe – tipe kendaraan. Tipe – tipe kendaraan yang dimaksud antara 

lain : 

a. Kendaraan ringan (LV = Light Vehicle), termasuk mobil penumpang, 

mikro bus, mikro truk, pick up, dan jenis mobil pribadi. 

b. Kendaraan berat (HV = Heavy Vehicle), termasuk truk Fhuso dan bus 

besar. 

c. Sepeda Motor (MC = Motor Cycle) 

Besarnya arus lalu lintas menunjukkan total kendaraan yang melewati satu 

titik pengamatan dalam satu kurun waktu. Besarnya arus lalu lintas dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 

  Q = (LV x emp) + (HV x emp) + (MC x emp) …………………. (2.8) 

Untuk kendaraan tidak bermotor digolongkan sebagai faktor penyesuaian 

untuk hambatan samping (side friction). Penentuan ekuivalen mobil penumpang 

(Emp) pada tiap jenis kendaraan tergantung pada jenis jalan serta besarnya arus 

lalu lintas total yang dinyatakan dalam kendaraan per jam (kend/jam).  
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2.13.3 Hambatan Samping 

Hambatan samping merupakan aktifitas samping ruas jalan yang dilakukan 

pengamatan. Tiap elemen hambatan samping memiliki bobot yang berbeda. 

Komponen Hambatan Samping yang digunakan dalam perhitungan kapasitas 

maupun kinerja ruas jalan adalah : 

a. Pejalan kaki atau penyeberang = 0,5. 

b. Angkutan umum, maupun kendaraan lain yang berhenti atau parkir = 1,0 

c. Kendaraan yang berjalan lambat (becak, delman, sepeda, dll.) = 0,4 

d. Kendaraan keluar masuk dari sisi kanan kiri jalan = 0,7 

Dalam pembagiannya, kelas Hambatan Samping untuk wilayah Perkotaan 

dibagi menjadi lima kelas, dimana masing – masing kelas ditentukan berdasarkan 

jumlah kejadian/aktifitas samping yang terjadi pada ruas jalan yang dilakukan 

pengamatan dalam radius lebih kurang 200 meter. Untuk lebih jelasnya 

pembagian kelas hambatan samping dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.5 Pembagian Kelas Hambatan Samping 

Kelas hambatan 

samping (SFC) 
Kode 

Jumlah berbobot 

kejadian / 200m / jam 

(dua sisi) 

Kondisi Khusus 

Sangat Rendah VL <100 
Pemukiman, jalan samping 

tersedia 

Rendah L 100 – 299 
Pemukiman, beberapa angkutan 

umum 

Sedang M 300 – 499 
Daerah industri, beberapa toko 

sisi jalan 

Tinggi H 500 – 899 
Daerah komersil, aktifitas sisi 

jalan tinggi 

Sangat Tinggi VH >900 
Daerah komersil, aktifitas pasar 

sisi jalan 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

2.13.4 Kecepatan Arus Bebas 

Kecepatan arus bebas (FV = Free Velocty) adalah kecepatan kendaraan 

pada saat kendaraan bermotor tersebut melaju tanpa adanya pengaruh oleh 

aktifitas kendaraan lainnya di jalan. Pada penentuan Kecepatan arus bebas kriteria 

yang dipilih sebagai acuan kriteria dasar untuk perhitungan yang digunakan 

adalah kendaraan ringan, tetapi kecepatan arus bebas untuk kendaraan berat (HV) 

dan sepeda motor (MC) dapat digunakan sebagai rujukan. Kecepatan arus bebas 
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untuk mobil penumpang biasanya berkisar dari 10% – 15% lebih tinggi dari tipe 

kendaraan ringan lainnya. (MKJI : 1997) 

Dalam penentuan nilai kecepatan arus bebas pada suatu ruas jalan, 

digunakan rumus sebagai baerikut : 

FV = (FVo + FVw) x FFVs x FFVcs  ……….…………………. (2.9)  

Dimana : FV  = Kecepatan arus bebas kendaraan ringan (km/jam) 

 FVo = Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan (km/jam) 

 FVw = Penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif (km/jam) 

 FFVsf = Penyesuan kondisi hambatan samping 

 FFVcs = Faktor penyesuaian ukuran kota  

Untuk menentukan nilai pada masing – masing variabel, digunakan 

kondisi geometrik jalan di lapangan yang kemudian data tersebut diplot kedalam 

tabel. Berikut tabel untuk menentukan nilai kecepatan arus bebas dasar kendaraan 

ringan (FVo) : 

Tabel 2.6 Kecepatan Arus Bebas Dasar Kendaraan Ringan (FVo) 

Tipe Jalan 

FVo (km/jam) 

Kendaraan 

Ringan 

(LV) 

Kendaraan 

Berat (HV) 

Sepeda 

Motor 

(MC) 

Semua 

Kendaraan 

Enam lajur terbagi (6/2 D) atau 

tiga jalur satu arah (3/1) 
61 52 48 57 

Empat lajur terbagi (4/2 D) atau 

dua lajur satu arah (2/1) 
57 50 47 55 

Empat lajur tak terbagi (4/2 UD) 53 46 43 51 

Dua lajur tak terbagi (2/2) 44 40 40 42 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)   

 Pada variabel kedua pada rumus untuk menentukan Kecepatan arus bebas 

adalah mencari nilai kecepatan arus bebas untuk lebar jalur lalu lintas (FWv), 

dimana FWv diperoleh berdasarkan hasil pengukuran lebar jalan efektif yang 

dilalui oleh kendaraan. Apabila sebagian perkerasan jalan di lapangan digunakan 

sebagai fasilitas untuk parkir, maka lebar perkersan jalan efektif yang diukur 

adalah sisa perkerasan yang dilalui oleh kendaraan. Adapun nilai dari faktor 

tersebut adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.7 Kecepatan Arus Bebas untuk Lebar Jalur Lalu Lintas (FWv) 

Tipe Jalan 
Lebar jalur lintas 

efektif (Wc) (m) 
FVw (km/jam) 

Enam lajur terbagi atau jalan satu arah 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

-4 

-2 

0 

2 

4 

Empat lajur tak terbagi 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

-4 

-2 

0 

2 

4 

Dua lajur tak terbagi 

Total 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

-9,5 

-3 

0 

3 

4 

6 

7 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

 Setelah menentukan Kecepatan Arus Bebas untuk Lebar Jalur Lalu Lintas 

(FWv), selanjutnya adalah mencari nilai Faktor penyesuaian arus bebas untuk 

hambatan samping, dimana dalam penentuannya terbagi menjadi dua jenis 

bergantung pada kondisi yang  diperoleh dari hasil survey di lapangan serta 

tingkat hambatan samping yang diperoleh dari hasil perhitungan kelas hambatan 

samping. Apabila pada kondisi eksisting di lapangan pada ruas jalan yang 

disurvey menggunakan Kerb sebagai pembatasnya, maka digunakan tabel Faktor 

Penyesuaian Arus Bebas Untuk Hambatan Samping dengan Jarak Kerb ke 

Penghalang (FFVsF), tetapi apabila tidak menggunakan Kerb, dan hanya berupa 

bahu jalan maka digunakan tabel Faktor Penyesuaian Arus Bebas Untuk 

Hambatan Samping dengan Lebar Bahu (FFVsf). Untuk menentukan nilai faktor 

tersebut dapat dilihan pada tabel 2.8 dan pada tabel 2.9 sebagai berikut : 

Tabel 2.8 Faktor Penyesuaian Arus Bebas Untuk Hambatan Samping dengan 

Lebar Bahu (FFVsf) 

Tipe Jalan 
Kelas Hambatan 

Samping 

FFVsf 

Lebar Bahu Efektif (Ws) (m) 

< 0,5 1,0 1,5 >2,0 

Empat lajur 

terbagi (4/2 D) 

Sangat Rendah 

Rendah 

1,02 

0,98 

1,03 

1,00 

1,03 

1,02 

1,04 

1,03 
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Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

0,94 

0,89 

0,84 

0,97 

0,93 

0,88 

1,00 

0,96 

0,92 

1,02 

0,99 

0,96 

Empat lajur tak 

terbagi (4/2 D) 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

1,02 

0,98 

0,93 

0,87 

0,80 

1,03 

1,00 

0,96 

0,91 

0,86 

1,03 

1,02 

0,99 

0,94 

0,90 

1,04 

1,03 

1,02 

0,98 

0,95 

Dua lajur tak 

terbagi (2/2 UD) 

atau jalan satu 

arah 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

1,00 

0,96 

0,90 

0,82 

0,73 

1,01 

0,98 

0,93 

0,86 

0,76 

1,01 

0,99 

0,96 

0,90 

0,85 

1,01 

1,00 

0,99 

0,95 

0,91 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

Tabel 2.9 Faktor Penyesuaian Arus Bebas Untuk Hambatan Samping dengan 

Jarak Kerb ke Penghalang (FFVsF) 

Tipe Jalan 
Kelas Hambatan 

Samping 

FFVsF 

Lebar Bahu Efektif (Wg) (m) 

< 0,5 1,0 1,5 >2,0 

Empat lajur 

terbagi (4/2 D) 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

1,00 

0,97 

0,93 

0,87 

0,81 

1,01 

0,98 

0,95 

0,90 

0,85 

1,01 

0,99 

0,97 

0,93 

0,88 

1,02 

1,00 

0,99 

0,96 

0,92 

Empat lajur tak 

terbagi (4/2 D) 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

1,00 

0,96 

0,91 

0,84 

0,77 

1,01 

0,98 

0,93 

0,87 

0,81 

1,01 

0,99 

0,96 

0,90 

0,85 

1,02 

1,00 

0,98 

0,94 

0,90 

Dua lajur tak 

terbagi (2/2 UD) 

atau jalan satu 

arah 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

0,98 

0,93 

0,87 

0,78 

0,68 

0,99 

0,95 

0,89 

0,81 

0,72 

0,99 

0,96 

0,92 

0,84 

0,77 

1,00 

0,98 

0,95 

0,88 

0,82 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

 Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor untuk mengetahui nilai FV, 

untuk mengetahui jumlah penduduk dapat dilihat melalui data sensus penduduk 

yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik wilayah tersebut. Setelah diketahui 

jumlah penduduk wilayah tersebut, selanjutnya adalah di plot berdasarkan jumlah 

penduduk dan akan diketahui nilai Penyesuaian Arus Bebas Untuk Ukuran Kota 

(FFVcs). Adapun nilai dari FFVcs adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.10 Penyesuaian Arus Bebas Untuk Ukuran Kota (FFVcs) 

Ukuran Kota (jumlah penduduk) Faktor penyesuaian untuk ukuran kota (FFVcs) 

< 0,1 

0,1 – 0,5 

0,5 – 1,0 

1,0 – 3,0 

0,9 

0,93 

0,95 

1,00 
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>3,0 1,03 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

2.13.5 Kapasitas jalan 

Kapasitas jalan merupakan arus maksimal yang melalui satu titik 

pengamatan per 60 menit yang terbagi menjadi beberapa interval pada kondisi 

tertentu. Untuk tiap jenis jalan penentuan kapasitas jalan juga berbeda. Penentuan 

kapasitas ditentukan berdasarkan tiap – tiap lajur di suatu ruas jalan. Kapasitas 

ditentukan dalam satuan mobil penumpang (smp) (MKJI : 1997). 

Untuk menentukan besarnya hasil perhitungan nilai kapasitas jalan, 

digunakan perhitungan yang besarnya tergantung faktor fisik jalan dan komposisi 

lalu lintas. Sesuai dengan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) rumus yang 

digunakan untuk menghitung besarnya nilai kapasitas suatu ruas jalan adalah 

sebagai berikut : 

C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs (smp/jam).…………………. (2.10)  

Dimana : C  = Kapasitas jalan perkotaan 

 Co = Kapasitas dasar untuk kondisi tertentu/ideal (smp/jam) 

 FCw = Faktor penyesuaian lebar lalu lintas 

 FCsp = Faktor penyesuaian pemisah arah 

 FCsf = Faktor penyesuaian hambatan samping 

 FCcs = Faktor penyesuaian ukuran kota 

Pada variabel pertama adalah menentukan nilai Co, dimana untuk nilai 

Kapasitas jalan pada kondisi idela jalan yang bersangkutan digunakan tabel yang 

berisi tipe jalan, sehingga dapat diketahui besarnya nilai Co. Adapun nilai-nilai 

dari kapasitas jalan tersebut adalah : 

Tabel 2.11 Kapasitas Dasar 

Tipe Jalan 
Kapasitas Dasar 

(smp/jam) 
Catatan 

Empat lajur terbagi atau jalan satu arah 

Empat lajur tak terbagi 

Dua lajur tak terbagi 

1650 

1500 

2900 

Per lajur 

Per lajur 

Total dua arah 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

 Setelah dikitehui nilai Co, dalam penentuan kapasitas jalan adalah mencari 

nilai FCw. Untuk mengetahui nilai FCw digunakan lebar jalan efektif yang 
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diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan. Adapun nilai faktor penyesuaian 

kapasitas lebar jalur lalu lintas adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.12 Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Lebar Jalur Lalu Lintas 

(FCw) 

Tipe Jalan 
Lebar jalan lalu lintas 

efektif (Wc) (m) 
FCw 

Empat lajur terbagi atau jalan satu arah 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,92 

0,95 

1,00 

1,04 

1,08 

Empat lajur tak terbagi 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,91 

0,95 

1,00 

1,05 

1,09 

Dua lajur tak terbagi 

Total dua arah 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

0,56 

0,87 

1,00 

1,14 

1,25 

1,29 

1,34 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

 Pada suatu ruas jalan yang terbagi menjadi dua arah terdapat dua arus lalu 

lintas yang memiliki jumlah nilai berbeda. Pada penentuan kapasitas jalan juga 

memerlukan nilai faktor penyesuaian kapasitas pemisah arah (FCsp). Dimana 

FCsp diperoleh dari jumlah kendaraan yang melintas pada satu arah yang 

berlawanan dan dibagi dengan total jumlah kendaraan yang melintas dua arah dan 

dinyatakan dalam bentuk prosentase (%). Untuk jalan tak terbagi nilai FCsp 

berdasarkan pengukuran terhadap kondisi jalan di lapangan. Sedangkan untuk 

jalan terbagi dari satu arah, FCsp berlaku nilai 1,0. Nilai FCsp ditentukan dengan 

menggunakan table sebagai berikut : 

Tabel 2.13 Faktor Penyesuaian Kapasitas Pemisah Arah (FCsp) 

Pemisah Arah SP % - % 50 -50 55 -45 60 – 40 65 -35 70 -30 

FCsp 
Dua lajur 2/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 

Empat lajur 4/2 1,00 0,985 0,97 0,955 0,94 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 
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 Adapun nilai Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Hambatan Samping 

terbagi menjadi 2 jenis. Apabila pembatas perkerasan jalan menggunakan bahu 

jalan makan digunakan tabel Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Hambatan 

Samping dengan Bahu (FCsf), sedangkan jika pembatas yang digunakan adalah 

Kerb, maka digunakan tabel Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Hambatan 

Samping dengan Kerb (FCsf).  Untuk mengetahui nilai FCsf ditentukan dengan 

menggunakan tabel 2.14 dan tabel 2.15 sebgai berikut : 

Tabel 2.14 Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Hambatan Samping dengan 

Bahu (FCsf) 

Tipe Jalan 
Kelas Hambatan 

Samping 

FCsf 

Lebar Bahu Efektif rata - rata (Ws) (m) 

≤0,5 1,0 1,5 ≥2,0 

Empat lajur 

terbagi (4/2 D) 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

0,96 

0,94 

0,92 

0,88 

0,84 

0,98 

0,97 

0,95 

0,92 

0,88 

1,01 

1,00 

0,98 

0,95 

0,92 

1,03 

1,03 

1,00 

0,98 

0,96 

Empat lajur tak 

terbagi (4/2 D) 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

0,96 

0,94 

0,92 

0,87 

0,80 

0,99 

0,97 

0,95 

0,91 

0,86 

1,01 

1,00 

0,98 

0,94 

0,94 

1,03 

1,02 

1,00 

0,98 

0,95 

Dua lajur tak 

terbagi (2/2 UD) 

atau jalan satu 

arah 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

0,94 

0,92 

0,89 

0,82 

0,73 

0,96 

0,94 

0,92 

0,86 

0,79 

0,99 

0,97 

0,95 

0,90 

0,85 

1,01 

1,00 

0,98 

0,95 

0,91 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

Tabel 2.15 Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Hambatan Samping dengan 

Kerb (FCsf) 

Tipe Jalan 
Kelas Hambatan 

Samping 

FCsf 

Lebar Bahu Efektif rata - rata (Ws) (m) 

<0,5 1,0 1,5 >2,0 

Empat lajur 

terbagi (4/2 D) 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

0,96 

0,94 

0,92 

0,88 

0,84 

0,98 

0,97 

0,95 

0,92 

0,88 

1,01 

1,00 

0,98 

0,95 

0,92 

1,03 

1,02 

1,00 

0,98 

0,96 

Empat lajur tak 

terbagi (4/2 D) 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

0,96 

0,94 

0,92 

0,87 

0,80 

0,99 

0,97 

0,95 

0,91 

0,86 

1,01 

1,00 

0,98 

0,94 

0,90 

1,03 

1,02 

1,00 

0,98 

0,95 

Dua lajur tak 

terbagi (2/2 UD) 

atau jalan satu 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

0,94 

0,92 

0,89 

0,96 

0,94 

0,92 

0,99 

0,97 

0,95 

1,01 

1,00 

0,98 
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arah Tinggi 

Sangat Tinggi 

0,82 

0,73 

0,86 

0,79 

0,90 

0,91 

0,95 

0,91 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

 Dalam menentukan jumlah penduduk, untuk faktor penyesuaian kapasitas 

untuk ukuran kota (FCcs) adalah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika 

(BPS). 

Tabel 2.16 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota (FCcs) 

Ukuran Kota (jumlah penduduk) Faktor penyesuaian untuk ukuran kota (FCcs) 

< 0,1 

0,1 – 0,5 

0,5 – 1,0 

1,0 – 3,0 

>3,0 

0,86 

0,90 

0,94 

1,00 

1,04 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)  

2.13.6 Tingkat Pelayanan 

Tingkat pelayanan pada ruas jalan terdapat dua definisi dimana pada tiap – 

tiap definisi bergantung pada dua hal yang berbeda. Pada definisi pertama adalah 

bergantung pada arus lalu lintas, dan pada definisi kedua adalah bergantung pada 

fasilitas ruas jalan tersebut. 

a. Tingkat pelayanan (bergantung pada arus lalu lintas) 

Tingkat Pelayanan ini memiliki 6 tingkatan, antara lain : 

Tabel 2.17 Tingkat Pelayanan Bergantung Arus Lalu Lintas 

Tingkat 

Pelayanan 

Faktor Ukuran Kota (Fcs) Batas 

Lingkup 

(V/C) 

A 
Kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan 

volume lalu lintas rendah 
0,00 – 0,20 

B 
Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh 

kondisi lalu lintas 
0,20 – 0,44 

C 
Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan 

dikendalikan 
0,45 – 0,74 

D 
Arus mendekati stabil, kecepatan masih dapat 

dikendalikan. V/C masih dapat ditolerir 
0,75 – 0,84 

E 
Arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti, permintaan 

sudah mendakati kapasitas 
0,85 – 1,00 

F 
Arus dipaksakan, kecepatan rendah, volume diatas 

kapasitas, antrian panjang (macet) 
≥ 1,00 

Sumber : Traffic Planning and Engineering, 1979 

b. Tingkat pelayanan (bergantung pada fasilitas) 

Berdasarkan tingkat pelayanan dalam hal ini tergantung pada tingkat 

fasilitas, tidak pada arusnya. Jalan bebas hambatan memiliki tingkat 
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pelayanan yang tinggi, sedangkan jalan yang sempit mempunyai tingkat 

pelayanan yang rendah. 

2.13.7 Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan (DS = Degree of Satisfied) memiliki arti bagaimana 

kinerja suatu ruas jalan. Derajat Kejenuhan (DS) menunjukkan tingkat pelayanan 

suatu ruas jalan, dimana jalan yang ditinjau memiliki masalah atau tidak. 

DS = Q/C ……………..……….……….……………………. (2.10) 

Dimana  : DS (Degree of Satisfied) = Derajat Kejenuhan 

: Q (Quantity) = Nilai arus lalu lintas (smp/jam) 

: C (Capacity) = Kapasitas (smp/jam) 

Nilai DS yang ideal adalah kurang dari 0,8 dan apabila nilai DS lebih dari 

0,8 maka arus lalu lintas dikatakan jenuh atau macet. 

2.14 Pertumbuhan 

Dalam Warpani (1990), metode bunga berganda merupakan persamaan 

yang digunakan untuk menghitung besarnya pertumbuhan kendaraan parkir. Pada 

metode ini diperkirakan jumlah pertumbuhan yang diperoleh adalah berdasarkan 

atas adanya pertambahan kendaraan di tahun sebelumnya. Persamaan yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

Pn = Po x (1 + i)n ……………………………………. (2.11) 

Dimana : Pn = jumlah di tahun mendatang (kendaraan) 

Po = jumlah sekarang (kendaraan) 

n  = jumlah tahun yang akan dicari   

  i = besarnya pertumbuhan (%) 


