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ABSTRAK 

Setiap kota - kota besar maupun kota - kota yang sedang berkembang seperti kota Surakarta 

selalu dihadapkan pada masalah kemacetan lalu lintas dan masalah perparkiran. Jalan S. Parman 

merupakan jalan yang memiliki aktifitas tinggi sebab terdapat pasar, toko – toko dan sekolah. Pada 

jam - jam puncak / sibuk adanya side friction / hambatan samping dan masalah parkir sangat 

berpengaruh terhadap pergerakan arus lalu lintas.  

 Hambatan samping dan parkir merupakan salah satu faktor penyumbang permasalahan 

lalu lintas, diperlukan analisa pengaruh unsur – unsur hambatan samping terhadap kapasitas parkir 

pada Jalan S. Parman dan bentuk pola sudut parkir yang tepat.   

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini pengumpulan fakta dan 

identifikasi data. komponen dalam metode penelitian ini mendeskripsikan, menganalisis dan 

menafsirkan temuan dalam istilah yang jelas dan tepat. 

Hasil dari penelitian ini adalah jumlah pejalan kaki dan penyeberang jalan tertinggi pada 

hari minggu dengan 517 kejadian. Kendaraan keluar masuk mobil dan motor tertinggi pada hari 

minggu dengan 287 kejadian. Kendaraan mobil dan motor parkir tertinggi hari minggu dengan 614 

kendaraan. Kendaraan lambat untuk hari minggu tertinggi dengan 172 kejadian. Kelas hambatan 

samping tertinggi terjadi pada hari minggu jam dengan bobot 1091,3 kelas hambatan samping 

sangat tinggi (Very High). Untuk analisa parkir Akumulasi maksimum parkir untuk mobil 

penumpang tertinggi pada hari minggu yaitu dengan 95 kendaraan. Kondisi ini diatas kapasitas 

parkir mobil yaitu 50 kendaraan. Akumulasi maksimum untuk motor tertinggi pada hari minggu 

yaitu dengan 95 kendaraan. Kondisi ini diatas kapasitas parkir motor yaitu 68 kendaraan. volume 

total mobil yang di parkir adalah 451 kendaraan dengan volume parkir tertinggi terjadi pada hari 

minggu sebanyak 131 kendaraan. Volume total motor yang parkir adalah 412 kendaraan dengan 

volume parkir tertinggi terjadi pada hari senin sebanyak 146 kendaraan. Indeks parkir maksimum 

tertinggi untuk motor terjadi pada hari minggu dengan indeks parkir sebesar 180 %. Indeks 

maksimum motor tertinggi pada hari minggu dengan indeks parkir sebesar 108,82 %. Turn Over 

untuk mobil tertinggi pada hari minggu yaitu sebanyak 2,62. Turn over untuk motor tertinggi pada 

hari senin yaitu sebanyak 2,15. Luas areal parkir mobil yang tersedia yaitu 938,68  m2, sedangkan 

menurut analisis yaitu 1802,3 m2. Luas areal parkir sepeda motor yang tersedia yaitu 102,1 m2, 

sedangkan menurut analiasis yaitu 109.61 m2. Kapasitas parkir tidak memenuhi standar. Kendaraan 

parkir mobil menggunakan sudut 30o dan 45o, Kendaraan motor menggunakan sudut 90o. 

 

Kata Kunci : Hambatan Samping, Parkir, Pola Parkir 
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PENDAHULUAN 

Setiap kota - kota besar maupun 

kota - kota yang sedang berkembang 

seperti kota Surakarta selalu dihadapkan 

pada masalah kemacetan lalu lintas dan 

masalah perparkiran. Hal ini, dipengaruhi 

oleh faktor penduduk dan kegiatan sosial 

ekonomi yang merupakan faktor utama 

perkembangan kota.  

Peningkatan jumlah kendaraan di 

daerah perkotaan menyebabkan problem 

terhadap jalan raya dan lalu lintas itu 

sendiri terutama pada jalan - jalan utama. 

Adanya aktivitas samping jalan sering 

menimbulkan masalah, dimana dampak 

yang ditimbulkan akan berpengaruh 

terhadap arus lalu lintas. Apalagi pada 

jam-jam puncak / sibuk adanya side 

friction / hambatan samping sangat 

berpengaruh terhadap kapasitas jalan, hal 

ini akan berdampak menurunnya tingkat 

kinerja pada segmen jalan tersebut. 

Perkembangan jumlah penduduk 

kota yang diikuti oleh kegiatan sosial 

ekonominya akan mendorong terjadinya 

perkembangan kebutuhan akan ruang 

kota. Kebijaksanaan parkir harus selalu 

diperhatikan dalam kaitannya dengan 

suatu tata guna lahan maupun 

kebijaksanaan transportasi. Ketiadaan 

pelataran parkir di kawasan tertentu 

dalam kota sudah pasti berakibat 

berkurangnya lebar jalan di tempat 

tersebut. Kendaraan diparkir di pinggir 

jalan, naik ke bahu jalan, atau 

menyerobot sebagian kaki lima (trotoar) 

sehingga jelas mengurangi daya tampung 

jalan tersebut. Kesulitannya, makin besar 

jumlah kendaraan makin besar pula 

kebutuhan akan pelataran parkir. 

Pengendalian atau pengelolaan 

perparkiran diperlukan untuk mencegah 

atau menghilangkan hambatan lalu lintas, 

mengurangi kecelakaan, menciptakan 

kondisi agar petak parkir digunakan 

secara efesien, memelihara keindahan 

lingkungan, dan menciptakan mekanisme 

penggunaan jalan secara efektif dan 

efisien, terutama pada ruas jalan tempat 

kemacetan lalu lintas. 

Jalan S. Parman merupakan jalan 

yang memiliki aktifitas tinggi sebab 

terdapat pasar, toko – toko dan sekolah. 

sehingga, sangat penting bagi 

perekonomian kota Surakarta. Namun 

arus lalu lintas dijalan ini sangat 

terganggu akibat adanya parkir di sisi 

jalan. Kemacetan lalu lintas terjadi pada 

saat jam - jam puncak lalu lintas selain 

karena besarnya jumlah kendaraan yang 

melewati jalan ini, juga ditambah adanya 

antrian keluar - masuk kendaraan yang 

melakukan parkir di sisi jalan ( on street 

parking ). 

 

RUMUSAN MASALAH 

Didasari latar belakang yang ada, maka 

dapat di rumuskan serapa besar pengaruh 

unsur – unsur hambatan samping 

terhadap kapasitas parkir pada Jalan S. 

Parman  dan bagaimana bentuk pola 

sudut parkir yang tepat  
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LANDASAN TEORI 

Hambatan Samping 

Hambatan samping yaitu aktivitas 

samping jalan yang dapat menimbulkan 

konflik dan berpengaruh terhadap 

pergerakan arus lalu lintas serta 

menurunkan kinerja jalan. Adapun tipe 

kejadian hambatan samping adalah :  

a. Jumlah pejalan kaki berjalan atau 

menyeberang sepanjang 

segmen jalan.  

b. Jumlah kendaraan berhenti dan 

parkir.  

c. Jumlah kendaraan bermotor yang 

masuk dan keluar dari lahan 

samping jalan dan jalan samping. 

d. Arus kendaraan lambat, yaitu arus 

total (kend/ jam) sepeda, becak, 

delman, pedati, traktor dan 

sebagainya.  

Tabel 1 Bobot Hambatan Samping 

Jenis Aktifitas Simbol Bobot 

Pejalan Kaki PED 0,5 

Parkir / 

Kendaraan 

Berhenti 

PSV 1,0 

Kendaraan 

Masuk Keluar 
EEV 0,7 

Kendaraan 

Lambat 
SMV 0,4 

 

Tabel 2 Kelas Hambatan Samping 

 
 

PARKIR 

1. Menurut Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat (1996), parkir 

adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan yang tidak bersifat 

sementara. 

2. Menurut ofyar Z. Tamin ( 2000 ), 

Parkir didefinisikan tempat khusus 

bagi kendaraan untuk berhenti demi 

keselamatan. 

 

Akumulasi parkir 

Informasi ini sangat dibutuhkan 

untuk mengetahui jumlah kendaraan yang 

sedang berada pada suatu lahan parkir 

pada selang waktu tertentu. Informasi ini 

dapat diperoleh dengan cara 

menjumlahkan kendaraan yang telah 

menggunakan lahan parkir ditambah 

dengan kendaraan yang masuk serta 

dikurangi dengan kendaraan yang keluar. 

Perhitungan akumulasi parkir dapat 

menggunakan persamaan seperti di 

bawah ini. 

Akumulasi = X + Ei – Ex  

      

dimana : Ei = Entry (jumlah 

kendaraan yang masuk pada lokasi parkir) 

Ex = Exit (kendaraan yang 

keluar pada lokasi parkir) 
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X = jumlah kendaraan 

yang ada sebelumnya 

Indeks parkir 

Indeks parkir adalah persentase dari 

akumulasi jumlah kendaraan pada selang 

waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir 

yang tersedia dikalikan 100%, dengan 

rumus seperti dibawah ini. 

Indeks parkir = (Akumulasi 

parkir/Ruang parkir tersedia) × 100% 

  

Volume parkir 

Volume parkir adalah jumlah 

kendaraan yang telah menggunakan ruang 

parkir pada suatu lahan parkir tertentu 

dalam suatu waktu tertentu. Volume 

parkir dapat dihitung dengan 

menjumlahkan kendaraan yang 

menggunakan areal parkir dalam waktu 

tertentu. 

Volume = Ei + X   

      

dimana : Ei = Entry (kendaraan 

yang masuk kelokasi) 

X  = kendaraan yang 

sudah ada 

Tingkat pergantian (turn over)  

Tingkat turn over adalah laju 

pergantian ruang parkir pada periode 

tertentu yang diperoleh dengan rumus: 

Tingkat turn over = (Volume 

parkir/ruang parkir yang tersedia)   

Kebutuhan ruang parkir  

Pada Laporan Akhir Studi Kriteria 

Perancangan Dan Kebutuhan Ruang 

Parkir Pada Pusat – Pusat Kegiatan ( 

Ditjendat 1992 ), besarnya ruang parkir 

dapat dihitung dengan rumus : 

KRP = F1 x F2 x VPH 

KRP  = Kebutuhan ruang parkir untuk 

tiap jenis kendaraan 

F1  = Faktor akumulasi 

F2 = Faktor fluktuasi ( 1,1 ) 

VPH  = Volume parkir harian 

 

 

ANALISIS 

Berdasarkan analisis data dan 

pembahasan, dapat di simpulkan sebagai  

berikut : 

1. Unsur – unsur hambatan samping dan 

analisa kapasitas parkir adalah 

sebagai berikut : 

a. unsur – unsur hambatan samping 

1) Jumlah pejalan kaki dan 

penyeberang jalan tertinggi 

pada hari minggu pada jam  

12.00 – 13.00 dengan 517 

kejadian. 

2) Untuk jumlah kendaraan 

keluar masuk mobil dan motor 

tertinggi pada hari minggu jam 

11.00 – 12.00 dengan nilai 

287 kejadian. 

3) Jumlah kendaraan mobil dan 

motor parkir untuk hari 

minggu tertinggi terjadi pada 

jam 12.00 – 13.00 dengan 614 

kendaraan. 

4) Kendaraan lambat untuk hari 

minggu tertinggi pada jam 

16.00 – 17.00 dengan 172 

kejadian. 
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5) Kelas hambatan samping 

tertinggi terjadi pada hari 

minggu jam 12.00 – 13.00 

dengan bobot 1091,3 kelas 

hambatan samping sangat 

tinggi ( Very High ). 

b. Analisis kapasitas parkir : 

1) Akumulasi maksimum parkir 

untuk mobil penumpang 

tertinggi pada hari minggu 

yaitu dengan 95 kendaraan. 

Kondisi ini diatas kapasitas 

parkir mobil yaitu 50 

kendaraan. Akumulasi 

maksimum untuk motor 

tertinggi pada hari minggu jam 

11.00 – 13.00 yaitu dengan 95 

kendaraan. Kondisi ini diatas 

kapasitas parkir motor yaitu 

68 kendaraan. 

2) Volume total mobil yang di 

parkir adalah 451 kendaraan 

dengan volume parkir 

tertinggi terjadi pada hari 

minggu pada puku 11.00 – 

13.00 sebanyak 131 

kendaraan. Volume total 

motor yang parkir adalah 412 

kendaraan dengan volume 

parkir tertinggi terjadi pada 

hari senin pukul 11.00 – 13.00 

sebanyak 146 kendaraan. 

3) Indeks parkir maksimum 

tertinggi untuk kendaraan 

motor terjadi pada hari 

minggu pukul 12.45 – 13.00 

dengan indeks parkir sebesar 

180 %. Indeks maksimum 

motor tertinggi pada hari 

minggu pukul 12.00 – 12.15 

dengan indeks parkir sebesar 

108,82 %. 

4) Turn Over untuk mobil 

tertinggi pada hari minggu 

pada pukul 11.00 – 13.00 

yaitu sebanyak 2,62. Turn 

over untuk motor tertinggi 

pada hari senin pada pukul 

11.00 – 13.00 yaitu sebanyak 

2,15. 

5) Luas areal parkir mobil yang 

tersedia yaitu 938,68 m2, 

sedangkan menurut analisis 

yaitu 1802,3 m2. Jadi luas 

areal parkir mobil penumpang 

di areal parkir Jalan S. Parman 

Surakarta tidak memenuhi 

standar dan luas areal parkir 

sepeda motor yang tersedia 

yaitu 102,1 m2, sedangkan 

menurut analiasis yaitu 109.61 

m2. Jadi luas areal parkir 

sepeda motor di areal parkir 

Jalan S. Parman Surakarta 

tidak memenuhi standar. 

2. Sudut parkir efektif : 

Untuk alternative sudut parkir dengan 

meninjau kapasitas dan lebar jalan 

maka disarankan untuk menggunakan 

sudut : 

a. Sudut 30o menampung kapasitas 

32 petak parkir, lebar jalan yang 

tersita untuk parkir dan ruang 

gerak kendaraan sebesar 5,5 m. 
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b. Sudut 45o menampung kapasitas 

45 petak parkir, lebar jalan yang 

tersita untuk parkir dan ruang 

gerak kendaraan sebesar 4,5 m. 

c. Sudut parkir tersebut efektif sebab 

terdapat 2 sisi parkir di sisi kanan 

untuk kendaraan motor dan kiri 

untuk mobil sehingga mencari 

pertimbangan dengan ruang gerak 

kendaraan yang lebih besar agar 

tidak mengganggu kelancaran lalu 

lintas dan membuat hambatan 

samping lebih rendah.   

 

KESIMPULAN 

1. Pengaruh unsur – unsur hambatan 

samping terhadap kapasitas parkir 

pada Jalan S. Parman cukup besar 

terlihat dari luas areal parkir mobil 

yang tersedia yaitu 938,68 m2, 

sedangkan menurut analisis yaitu 

1802,3 m2. Jadi luas areal parkir 

mobil penumpang di areal parkir Jalan 

S. Parman Surakarta tidak memenuhi 

standar dan luas areal parkir sepeda 

motor yang tersedia yaitu 102,1 m2, 

sedangkan menurut analiasis yaitu 

109.61 m2. Jadi luas areal parkir 

sepeda motor di areal parkir Jalan S. 

Parman Surakarta tidak memenuhi 

standar. 

2. Pola sudut parkir yang sesuai adalah 

30o dan 45o 

 

SARAN 

1. Pengalihan parkir yang semula di 

sebelah barat di alihkan ke pintu 

masuk sebelah timur agar mengurangi 

hambatan samping yang di sebabkan 

oleh parkir sembarangan. 

2. Perlu adanya pengendalian kegiatan 

parkir di depan pengawasan 

pertokoan, agar arus lalu lintas yang 

melewati ruas jalan tersebut tidak 

terganggu. 
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