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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Keberhasilan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah di Jawa 

Timur, yang mengalami perkembangan pesat dalam berbagai sektor bidang, dapat  

dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan 

perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan 

baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber 

daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya kabupaten sidoarjo 

mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian 

regional. Dengan luas wilayah ±714,25 km², dengan jumlah penduduk sebesar 

2.199.171 jiwa (data kependudukan Kabupaten Sidoarjo tahun 2017). 

 Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah strategis, dan mempunyai 18 

kecamatan diantaranya yang terbesar adalah Kecamatan Taman, Krian, Sidoarjo, 

Candi, Waru. Di setiap kecamatan besar tersebut ada perekonomian yang sangat 

besar pula, yang menunjang berkembang pesat perekonomian di daerah 

Kabupaten Sidoarjo. Salah satu pasar yang berpengaruh penting di Kabupaten 

Sidoarjo adalah Pasar Sepanjang. Pasar Sepanjang terletak di Jl. Raya Stasiun, 

Kecamatan Taman, Kelurahan Wonocolo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di 

Kecamatan Taman sendiri dengan kepadatan penduduk 158.537 jiwa (data 

kependudukan Kabupaten Sidoarjo tahun 2017). Di Jl. Raya Stasiun merupakan 

pusat kegiatan perekonomian khususnya untuk daerah Kecamatan Taman. Banyak 

pengunjung pasar atau kendaraan yang lewat di daerah kawasan tersebut (berita 

kompas sidoarjo, 2017). 

 Pasar Sepanjang memiliki luas wilayah ± 15.552 𝑚2 dengan jumlah kios 

112 buah serta jumlah lapak sebanyak 1.021. pasar ini buka dari jam 05.00 – 

17.30. Kawasan Pasar Sepanjang merupakan kawasan salah satu pasar terbesar di 

Kabupaten Sidoarjo. Banyak sekali aktivitas jual beli barang yang dilakukan.
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engan adanya pasar yang cukup besar tersebut, maka tempat lahan untuk 

parkir kendaraan juga harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Parkir 

merupakan sumber pendapatan asli daerah, sehingga apabila dikelola 

dengan baik akan menguntungkan pemerintah daerah. Di samping itu juga 

bisa mengatasi kemacetan di daerah tersebut. Dari hasil pengamatan yang 

sudah dilakukan diketahui pelayanan parkir di kawasan Pasar Sepanjang 

berada di lahan parkir dan juga di tepi Jl. Raya Stasiun. 

 Permasalahan di sekitar Pasar Sepanjang yaitu kurangnya lahan 

parkir untuk sepeda motor, dan beberapa untuk tempat parkir truk 

pengangkut barang. Pada hari aktif seperti hari senin sampai jumat, rata – 

rata kendaraan yang parkir lumayan banyak dan padat. Apalagi jumlah 

kendaraan di kabupaten sidoarjo tiap tahunnya mengalami kenaikan rata –

rata sebesar 6% (data statistik kabupaten sidoarjo). Dengan luas lahan parkir 

saat ini ± 835 𝑚2. Ada 3 tempat lahan parkir di Pasar Sepanjang, yaitu 

parkir di lahan depan untuk kendaraan roda empat dengan jumlah petak 

parkir 81 SRP dan roda dua 53 SRP.  Kemudian ada parkir di lahan samping 

untuk parkir roda dua dengan jumlah 132 SRP. Meskipun begitu lahan 

parkir di pasar sepanjang masih kurang untuk menampung banyaknya 

kendaraan yang datang ke lokasi tersebut untuk parkir. Permasalahan lain 

yaitu di pojok pasar yang aslinya bisa dibuat tempat parkir mobil atau 

sepeda motor, tetapi malah digunakan angkutan umum yang mangkal. Tapi 

dengan adanya hal tersebut, masih banyak kendaraan yang tidak dapat 

tempat parkir khususnya untuk sepeda motor. Terkadang sampai sepeda 

motor parkirnya berada di bahu jalan. Dan hal ini sangat menggangu 

kemacetan pada jam jam tertentu. Khususnya kemacetan pada pagi dari jam 

08.00 – 11.00. kemudian jam 13.00 – 15.00 arus lumayan padat juga di 

karenakan adanya 2 arus. Dan sedikit terhambat karena adanya sepeda 

motor yang parkir di pinggir jalan. Dan belum lagi kalau ada mobil yang 

tidak dapat lahan parkir. Dan jumlah kendaraan parkir juga banyak. Ada 

yang dapat lahan parkir dan ada juga yang tidak dapat lahan parkir. 
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Kemudian untuk hari libur atau akhir minggu, jam tertentu juga malah 

sangat padat akan kendaraan yang parkir. Terlebih saat jam pagi dan sore 

selalu macet di daerah tersebut, karena kekurangan lahan parkir bagi 

kendaraan sepeda motor. Kemacetan rata-rata sepanjang 180 m, dengan 

kemacetan ramai. Tiap harinya rata-rata terdapat mobil yang parkir di 

daerah Pasar Sepanjang sebanyak 500 mobil, dan 900 sepeda motor 

(berdasarkan survei lapangan). Belum lagi dengan adanya kendaraan parkir 

liar, karena tidak dapat lahan parkir. Dikarenakan juga lahan parkir kadang 

dibuat mangkalnya angkutan umum dan becak. 

 Di sekitar Jl.Raya Stasiun, merupakan kawasan padat dan sangat 

ramai di kunjungi masyarakat. Di sepanjang Jl.Raya Stasiun mempunyai 

lebar jalan ±8 m, dengan bahu jalan selebar 1 m. Karena di lahan depan 

Pasar Sepanjang adalah parkir di badan jalan atau On-street Parking. Jadi 

lebar jalan untuk lalu lintas hanya dengan lebar ± 4m, karena sisanya ± 4m 

digunakan untuk parkir. Di jalan kawasan tersebut mempunyai klasifikasi 

jalan 2 arah tak terbagi (2/2 UD). Sering juga terjadi kemacetan di daerah 

Pasar Sepanjang, dengan arus yang cukup padat. Dan kemacetan bisa 

sepanjang 150 m. Karena disebabkan ada kendaraan angkutan umum yang 

menurunkan penumpang, dan juga kalau menunggu penumpang di pinggir 

jalan agak lama. Dengan adanya parkir di tepi jalan kawasan Pasar 

Sepanjang, sehingga terjadi pengurangan lebar di jalan tersebut. Sudut 

parkir yang digunakan pada sepanjang kawasan tersebut adalah 90°. Dari 

pengamatan yang telah dilakukan, banyak marka parkir yang rusak sehingga 

menyulitkan pengendara yang akan parkir baik itu mobil atau sepeda motor. 

Dan juga penempatan sepeda motor yang tidak teratur sehingga 

mengganggu arus lalu lintas. Lahan parkir di Pasar Sepanjang selama ini 

masih kurang memadai dan tidak terarah, yaitu dengan parkir kendaraan 

yang belum tertata membuat kapsitas parkir berkurang. Dan berakibat para 

pengendara mobil atau sepeda motor memarkir kendaraannya di tepi jalan 

sehingga mengganggu arus lalu lintas.Dan juga masih sering campur 
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parkirnya antara mobil, sepeda motor, dan kendaraan pengangkut barang. 

Ada juga becak yang mangkal di tepi kawasan pasar sepanjang , yang 

membuat memakan lahan yang cukup mengurangi lebar jalan. 

 Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka perlu untuk di 

analisa karakteristik parkir kendaraan di Pasar Sepanjang tersebut. Dengan 

judul “Analisis Karakteristik Parkir Kendaraan Di Pasar Sepanjang 

Kabupaten Sidoarjo”. Dari pembahasan tersebut nantinya bisa diketahui 

karakteristik parkir dan kebutuhan ruang parkir di Pasar Sepanjang, yang 

berguna untuk mengetahui dan mengerti permasalahan tentang parkir di 

pasar sepanjang. Dan menentukan pemecahan permasalahan dari kondisi 

tersebut menjadi lebih baik.  

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi 

sebagai berikut : 

1. Banyak kendaraan mobil dan sepeda motor yang parkir di Pasar 

Sepanjang, karena tidak dapat lahan parkir untuk berhenti. 

2. Tepi jalan raya di sepanjang Jl. Raya Stasiun digunakan untuk 

tempat parkir mobil ataupun sepeda motor dinilai tidak tepat karena 

sangat mengganggu arus lalu lintas. 

3. Pada jam-jam tertentu lahan parkir di Pasar Sepanjang tidak mampu 

menampung kendaraan yang hendak parkir. Dan mengakibatkan ada 

kendaraan mobil atau sepeda motor yang parkir liar di daerah 

tersebut. 

4. Adanya becak yang mangkal pada sembarang tempat di ruas Jl. Raya 

Stasiun juga dapat berpotensi mengurangi lebar jalan. 

5. Untuk kendaraan mobil berada pada badan jalan di Jl. Raya Stasiun. 
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1.3 Rumusan Masalah 

 Dengan melihat identifikasi masalah yang ada, maka dapat 

dirumuskan : 

1. Bagaimana karakteristik parkir di Pasar Sepanjang pada saat ini ? 

2. Bagaimana kinerja ruas jalan di Jl. Raya Stasiun saat ini ? 

3. Bagaimana solusi pada lahan parkir di Pasar Sepanjang jika 

karakteristik parkir kendaraan tidak memenuhi syarat atau masih 

kekurangan lahan parkir ?  

1.4 Tujuan Studi 

 Tujuan dari studi ini adalah untuk : 

1. Mengetahui karakteristik parkir di Pasar Sepanjang pada saat ini 

2. Mengetahui kinerja ruas jalan di Jl. Raya Stasiun pada saat ini. 

3. Menentukan dan mengetahui solusi yang akan dilakukan jika 

karakteristik parkir kendaraan tidak memenuhi syarat atau masih 

kekurangan lahan parkir. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang akan di bahas, 

maka penulis membatasi masalah – masalah berikut : 

1. Tidak memperhitungkan tarif atau biaya parkir yang ada di kawasan 

Pasar Sepanjang 

2. Tidak membahas masalah dampak ekonomi yang berkaitan dengan 

Pasar Sepanjang 

3. Tidak meninjau masalah perilaku pengemudi kendaraan yang parkir 

ataupun yang jalan. 

4. Meninjau  lahan parkir yang kosong, bukan lahan yang ada tempat 

PKL. 
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1.6 Manfaat 

Dalam studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Mahasiswa

Sangat berharga untuk menerapkan teori-teori saat di dapat di

bangku kuliah, guna menambah wawasan dan menjadi bahan

perbandingan.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Laporan analisa karakteristik parkir kendaraan  ini dapat menambah

perbendaharaan kepustakaan khususnya mengenai transportasi.

3. Bagi Instansi terkait

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta

pertimbanagan bagi instansi yang mengelola perparkiran di kawasan

manapun, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya.




