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PERENCANAAN GEDUNG PARK AND RIDE DI 

STASIUN RAWA BUNTU  

KOTA TANGERANG SELATAN 

 

Nama Mahasiswa : Aditya Ihdhar Hadyan 

NRP : 03111640000071 

Departemen : Teknik Sipil FTSPK-ITS 

Dosen Konsultasi : Ir. Wahju Herijanto, MT. 

 

Abstrak 

 Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota 

pendukung bagi Kota Jakarta yang biasa dikenal dengan 

Bodetabek. Dengan luas wilayah 147,2 km2, Tangerang Selatan 

memiliki jumlah penduduk sebanyak lebih dari 1,6 juta jiwa. 

Berdasarkan data PDRB tahun 2007, sektor usaha transportasi 

dan komunikasi di Tangerang Selatan merupakan sektor ekonomi 

yang mendominasi wilayah tersebut. Seiring dengan 

bertambahnya penduduk kota ini, berkembang pula perekonomian 

penduduk setempat yang mengakibatkan bertambahnya jumlah 

pemilik dan pengguna kendaraan pribadi dengan pesat. Karena 

pertumbuhan jumlah pemilik kendaraan pribadi ini tidak dibarengi 

dengan penambahan fasilitas transportasi yang seimbang, maka 

sering terjadi kemacetan pada wilayah kota Tangerang Selatan. 

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah solusi untuk mengurai 

kemacetan dengan cara memaksimalkan manfaat dari transportasi 

umum seperti commuter line. 

 Salah satu solusi untuk memaksimalkan fasilitas 

penunjang transportasi adalah dengan dibangunnya gedung park 

and ride pada Stasiun Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota 

Tangerang Selatan. Dalam perencanaan gedung Park and Ride 

dibutuhkan data pendukung untuk mempermudah dalam 

pengerjaan tugas akhir ini yaitu data sekunder. Data sekunder 

berupa volume kendaraan tiap jamnya di lahan parkir eksisting, 

kondisi lahan parkir eksisting yang diambil dengan bantuan 
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Google earth, jumlah penumpang per-tahun di Stasiun Rawa 

Buntu, dan layout lahan parkir eksisting yang diambil dari 

internet. Data-data tersebut kemudian diolah untuk merencanakan 

gedung Park and Ride ini. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut 

menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel, didpatkan jumlah 

demand pengguna park and ride untuk umur rencana 5 tahun 

sebesar 400 sepeda motor dan 700 mobil.  Dari jumlah demand 

tersebut direncanakan gedung park and ride dengan kapasitas 

parkir 400 sepeda motor dan 779 mobil, dengan jumlah lantai 

parkir 3 lantai dan 1 lantai dasar. 

 

Kata Kunci: Commuter Line, Kota Tangerang Selatan, Park 

and Ride, Stasiun Rawa Buntu 
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Name : Aditya Ihdhar Hadyan 
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Abstract 

 South Tangerang City is one of the supporting cities for 

Jakarta, commonly known as Bodetabek. With an area of 147.2 

km2, South Tangerang has a population of more than 1.6 million. 

Based on the 2007 GRDP data, the transportation and 

communication business sector in South Tangerang is the 

economic sector that dominates the region. As the population of 

this city grows, the economy of the local population also develops, 

resulting in a rapid increase in the number of owners and users of 

private vehicles. Because the growth in the number of private 

vehicle owners is not accompanied by the addition of a balanced 

transportation facility, congestion often occurs in the area of South 

Tangerang city. Therefore, we need a solution to unravel 

congestion by maximizing the benefits of public transportation 

such as the commuter line. 

 One solution to optimize the transportation support 

facilities is the construction of a park and ride building at Rawa 

Buntu Station, Serpong District, South Tangerang City. In 

planning the Park and Ride building, supporting data is needed to 

facilitate the completion of this thesis, namely secondary data. 

Secondary data in the form of vehicle volume per hour in the 

existing parking lot, the condition of the existing parking lot taken 

with the help of Google Earth, the number of passengers per year 

at Rawa Buntu Station, and the layout of the existing parking lot 
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taken from the internet. The data is then processed to plan the Park 

and Ride building. 

 Based on the results of data processing using the help of 

Microsoft Excel application, it is obtained that the number of park 

and ride users demand for the 5-year plan life is 400 motorcycles 

and 700 cars. Of the total demand, it is planned that the park and 

ride building will have a parking capacity of 400 motorbikes and 

779 cars, with a number of parking floors as many as 3 floors and 

1 ground floor. 

 

Keywords: Commuter Line, South Tangerang City, Park and 

Ride, Rawa Buntu Station
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Salah satu kebutuhan yang penting bagi penduduk 

perkotaan adalah transportasi, yang juga merupakan bagian dari 

kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan sama halnya 

dengan tempat tinggal, makanan, dan lainnya. Adapun fungsi dasar 

transportasi adalah menghubungkan satu wilayah ke wilayah 

lainnya dan juga menggerakkan roda perekonomian dalam suatu 

wilayah. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, 

berkembang pula kebutuhan transportasi yang mengakibatkan 

padatnya jalur-jalur transportasi. Untuk itu dibutuhkan angkutan 

massal dalam kota, seperti yang biasanya disediakan pemerintah 

adalah angkutan kota, bus, dan kereta. 

 Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota 

pendukung bagi Kota Jakarta yang biasa dikenal dengan 

Bodetabek. Dengan luas wilayah 147,2 km2, Tangerang Selatan 

memiliki jumlah penduduk sebanyak lebih dari 1,6 juta jiwa (BPS 

Kota Tangerang Selatan, 2017), dan menduduki peringkat 

penduduk ke-14 di Indonesia (Wikipedia, 2019). Berdasarkan data 

PDRB tahun 2007, sektor usaha transportasi dan komunikasi di 

Tangerang Selatan merupakan sektor ekonomi yang mendominasi 

wilayah tersebut. Seiring dengan bertambahnya penduduk kota ini, 

berkembang pula perekonomian penduduk setempat yang 

mengakibatkan bertambahnya jumlah pemilik dan pengguna 

kendaraan pribadi dengan pesat. Karena pertumbuhan jumlah 

pemilik kendaraan pribadi ini tidak dibarengi dengan penambahan 

fasilitas transportasi yang seimbang, maka sering terjadi 

kemacetan pada wilayah kota Tangerang Selatan. 

 Jabodetabek merupakan wilayah metropolitan dengan 

pusat perekonomian berada di Jakarta. Jumlah kendaraan bermotor 

yang masuk ke Jakarta dari wilayah Kota Tangerang, Tangerang 

Selatan, dan Kabupaten Tangerang mencapai 2,1 juta lebih 

(Tempo.co, 2013). Hal ini mengakibatkan kemacetan panjang 
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setiap harinya pada jam-jam puncak pada ruas jalan Tangerang 

Selatan menuju Jakarta ataupun sebaliknya. 

 Pemanfaatan moda transportasi umum secara maksimal 

seperti angkutan kota, bus, maupun kereta (commuter line) 

merupakan salah satu solusi dalam mengurai kemacetan dan 

mengurangi jumlah kendaraan pada ruas-ruas jalan menuju 

Jakarta. Penggunaan commuter line tersebut membutuhkan 

fasilitas penunjang yang memadai, salah satunya fasilitas lahan 

parkir (park and ride) untuk kendaraan pribadi yang luas, nyaman, 

serta aman. Lahan parkir yang tersedia di Stasiun Rawa Buntu 

memerlukan perluasan lahan dikarenakan banyaknya kendaraan 

yang parkir secara paralel atau diluar satuan ruang parkir yang 

tersedia. 

 Fasilitas park and ride ini diharapkan dapat menyediakan 

lahan yang cukup luas untuk menampung kendaraan yang tidak 

tertampung pada lahan parkir eksisting dan juga menarik minat 

masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya di fasilitas park and 

ride ini dan melanjutkan perjalanannya menggunakan KRL. 

Sehingga dapat mengurangi jumlah kendaraan menuju Jakarta dan 

menjadi solusi dari kemacetan yang terjadi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang dapat ditinjau dari penulisan latar 

belakang tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Apakah satuan ruang parkir pada lahan parkir yang 

tersedia sudah memenuhi standar sesuai dengan 

Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas 

Parkir yang dikeluarkan oleh Direkorat Jenderal 

Perhubungan Darat tahun 1998? 

2. Berapa jumlah kendaraan yang tidak tertampung pada 

satuan ruang parkir di dalam lahan parkir eksisting? 

3. Berapa demand / permintaan park and ride pada tahun 

2020 dan pada periode lima tahun mendatang? 
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4. Bagaimana bentuk desain layout park and ride yang 

tepat berdasarkan Pedoman Perencanaan dan 

Pengoperasian Fasilitas Parkir yang dikeluarkan oleh 

Direkorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 1998? 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah: 

1. Mengetahui apakah satuan ruang parkir pada lahan 

parkir yang tersedia sudah memenuhi standar sesuai 

dengan Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian 

Fasilitas Parkir yang dikeluarkan oleh Direkorat 

Jenderal Perhubungan Darat tahun 1998. 

2. Mengetahui jumlah kendaraan yang tidak tertampung 

pada satuan ruang parkir di dalam lahan parkir 

eksisting. 

3. Mengetahui demand/permintaan pada tahun 2020 dan 

meramalkan demand/permintaan park and ride pada 

periode lima tahun mendatang. 

4. Merencanakan bentuk desain layout park and ride 

yang tepat berdasarkan Pedoman Perencanaan dan 

Pengoperasian Fasilitas Parkir yang dikeluarkan oleh 

Direkorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 1998. 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Area yang menjadi tinjauan adalah Stasiun Rawa 

Buntu. 

2. Lahan parkir yang menjadi tinjauan adalah lahan 

parkir utara Stasiun Rawa Buntu. 

3. Tidak menganalisa struktur bangunan gedung park 

and ride. 

4. Tidak merencanakan sistem operasional park and ride. 

5. Area park and ride hanya untuk kendaraan jenis mobil 

dan motor. 
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1.5 Manfaat 

 Hasil dari perencanaan ini diharapkan memilki manfaat 

sebagai berikut: 

1. Dapat menjadi acuan untuk perencanaan gedung park 

and ride di Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan. 

2. Apabila pembangunan gedung park and ride 

terlaksana, diharapkan dapat mengurai kemacetan 

yang terjadi di ruas jalan dari Tangerang Selatan 

menuju Jakarta maupun sebaliknya. 

 

1.6 Lokasi Studi 

 Lokasi yang ditinjau pada tugas akhir ini berada di Jalan 

Raya Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan dan lokasi 

perencanaan Park and Ride di Stasiun Rawa Buntu. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2. 

 

 

Gambar 1.1 Lokasi Stasiun Rawa Buntu, Kota Tangerang 

Selatan 

(Sumber: Google Earth, 2/10/2019) 
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Gambar 1.2 Lokasi Perencanaan Park and Ride dan Jalan 

Raya Rawa Buntu 

(Sumber: Google Earth, 2/10/2019) 

  

Jalur KRL 

Lahan Parkir 

Stasiun Rawa 

Buntu 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Umum 

 Menurut Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian 

Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998 

parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk 

sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya. 

Parkir merupakan salah satu unsur sarana yang tidak dapat 

dipisahkan dari sistem transportasi jalan raya secara keseluruhan 

(Tamin, 2008). 

 Fasilitas parkir harus tersedia di tempat tujuan 

(perkantoran, perbelanjaan, tempat hiburan atau rekreasi dan lain-

lain) dan di rumah (berupa garasi atau latar parkir). Apabila tidak 

tersedia, maka ruang jalan akan menjadi tempat parkir, yang berarti 

mengurangi lebar efektif jalan dan dengan sendirinya mengurangi 

lebar efektif jalan dan kapasitas ruang yang bersangkutan. Akibat 

selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas (Warpani, 2002). 

 Fasilitas parkir dapat dilihat perannya dalam menyediakan 

tempat-tempat tujuan perjalanan dari pergerakan lalu lintas. 

Masalah yang akan timbul ada fasilitas parkir adalah apabila 

kebutuhan parkir tidak sesuai atau melebihi kapasitas ruang parkir 

yang tersedia sehingga berimbas pada kemacetan pada ruas jalan 

di sekitarnya. 

  

2.1.1 Park and Ride 

 Park and Ride atau dalam bahasa Indonesia Parkir dan 

Menumpang adalah kegiatan parkir dalam kendaraan pribadi dan 

kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum 

massal seperti kereta api atau bus (Wikipedia, 2019). Park and 

Ride adalah istilah yang digunakan untuk sebuah tempat pergantian 

moda dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, di mana tersedia 

lahan parkir yang cukup luas.  
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 Fasilitas ini umumnya terletak di pinggiran kota pada 

shelter atau stasiun ujung dari sebuah atau beberapa buah trayek, 

baik bus maupun kereta api dan dibangun oleh perusahaan 

angkutan ataupun pemerintah kota yang berkepentingan.  

 Manfaat pengembangan fasilitas Park and Ride antara 

lain: 

1. Membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di pusat 

 kegiatan. 

2. Menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan 

 umum. 

3. Mengurangi konsumsi bahan bakar dan polusi udara akibat 

 kendaraan pribadi. 

4. Mengurangi kebutuhan ruang parkir di pusat kota. 

 Park and ride ini merupakan salah satu perangkat 

manajemen pembatasan lalu lintas di pusat kota yang padat, untuk 

menarik masyarakat untuk parkir dengan tarif parkir yang murah 

atau gratis dan kemudian menaiki angkutan bus ataupun kereta api 

menuju ke pusat kota. 

 

2.2 Peraturan Parkir 

 Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan 

Darat Nomor 272, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraaan suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat 

pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk 

melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Tempat parkir di 

badan jalan (on street parking) adalah fasilitas parkir yang 

menggunakan tepi jalan. Fasilitas parkir di luar badan jalan (off 

street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan 

umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat 

berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir. 
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 Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk 

meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda 

motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. Jalur sirkulasi 

adalah tempat, yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang 

masuk dan keluar dari fasilitas parkir. Jalur gang merupakan jalur 

antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan. Kawasan parkir 

adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai 

fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu 

masuk. 

 

2.3 Cara dan Jenis Parkir 

 Berbagai macam cara parkir dan jenis parkir 

dikelompokkan sebagai berikut: (Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat, 1998) 

1. Menurut Penempatannya 

 Menurut cara penempatannya terdapat dua cara penataan 

parkir, yaitu:  

a. Parkir di tepi jalan (on street parking)  

 Parkir di tepi jalan ini mengambil tempat di sepanjang 

jalan, dengan atau tanpa  melebarkan jalan untuk pembatas 

parkir. Parkir ini baik untuk pengunjung yang ingin  dekat 

dengan tujuannya.  

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

 Parkir yang dilakukan diluar tepi jalan umum yang dibuat 

khusus atau penunjang  kegiatan yang dapat berupa lahan atau 

gedung parkir.  

2. Menurut jenis pemilikan dan pengelolaannya  

a. Parkir milik dan dikelola oleh pemerintah.  

b. Parkir milik dan dikelola pihak swasta.  

c. Parkir milik pemerintah daerah dan dikelola oleh pihak 

swasta.  

3. Menurut Pola Pengoperasian Parkir 

 Untuk parkir didalam pelataran parkir dan di dalam 

gedung ada dua macam, yaitu:  
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a. Attandant Parking / Valet Parking  

 Yaitu pola dimana pengemudi mobil tidak perlu memarkir 

mobilnya sendiri, melainkan  ada petugas yang memarkirkan 

mobil.  

b. Self Parking  

 Yaitu pola yang banyak dipakai dimana seorang 

pengemudi harus memarkir mobilnya  sendiri.  

4. Menurut Pola Sirkulasi Parkir  

 Menurut pola sirkulasinya, parkir dapat dibagi dalam 2 

macam, yaitu:  

a. Pola sirkulasi parkir satu arah   

• Tidak terjadi persilangan (no crossing)  

• Pergerakan lalu lintas parkir lebih sederhana  

• Jarak tempuh perjalanan lebih panjang  

b. Pola sirkulasi parkir dua arah 

• Terjadi persilangan (crossing).  

• Pergerakan lalu lintas lebih rumit.   

• Jarak tempuh perjalanan lebih pendek.  

 

2.4 Kebutuhan Ruang Parkir 

 Perparkiran berkaitan erat dengan kebutuhan ruang, 

sedangkan ketersediaan ruang terutama di daerah perkotaan sangat 

terbatas tergantung pada luas wilayah kota, tata guna lahan dan 

bagian wilayah kota. Dengan demikian perencanaan fasilitas parkir 

adalah suatu metoda perencanaan dalam menyelenggarakan 

fasilitas parkir kendaraan. Untuk merencanakan fasilitas parkir 

maka besarnya kebutuhan perlu diketahui. Ketiadaan fasilitas 

parkir (pelataran atau gedung) didalam kota, menyebabkan jalan 

menjadi tempat parkir, yang berarti mengurangi lebar efektif jalan 

dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruas jalan yang 

bersangkutan.  

 Luas yang dibutuhkan untuk pelataran parkir bergantung 

pada dua hal pokok yaitu kendaraan yang diperkirakan parkir dan 
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sudut parkir. Sudut parkir yang umumnya digunakan adalah 0°, 

30°, 45°, 60° dan 90°.  

 Pada hakikatnya orang selalu meminimumkan usaha atau 

kerja untuk maksud tertentu, misalnya pengguna kendaraan selalu 

ingin memarkir kendaraan sedekat mungkin dengan tempat 

tujuannya agar tidak perlu jauh berjalan kaki. Jadi mudah dipahami 

apabila di sekitar pusat kegiatan selalu banyak dijumpai kendaraan 

parkir. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa kebutuhan tempat 

parkir adalah fungsi dari kegiatan (Warpani, 1990). 

 Setiap pelaku lalu lintas mempunyai kepentingan yang 

berbeda dan menginginkan fasilitas parkir yang sesuai dengan 

kepentingannya. Keinginan para pemarkir ini perlu diperhitungkan 

oleh penyedia tempat parkir dalam merencanakan dan merancang 

fasilitas parkir yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Keinginan Sarana Parkir 

Pelaku Lalau Lintas Keinginan 

Perseorangan (pemarkir) Bebas, mudah mencapai 

tempat tujuan  

Pemilik Toko (pemarkir) Mudah bongkar muat, 

mnyenangkan pembeli  

Kendaraan Umum Dikhususkan/terpisah agar 

aman, untuk naik-turun 

penumpang mudah keluar-

masuk agar dapat menepati 

jadwal perjalanan  

Kendaraan Barang Mudah bongkar muat, bisa 

parkir berjajar jika 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) 
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2.5 Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Moda 

 Model pemilihan moda bertujuan untuk mengetahui 

proporsi orang yang akan menggunakan moda trasportasi. Proses 

ini dilakukan dengan maksud untuk mengkalibrasi model 

pemilihan moda pada tahun dasar dengan mengetahui variabel 

bebas yang mempengaruhi pemilihan modatersebut dan dapat 

digunakan untuk meramalkan pemilihan moda dengan 

menggunakan variabel bebas untuk masa mendatang.  

 Menurut Tamin (2000), pemilihan moda sangat sulit 

dimodelkan, walaupun hanya dua buah moda yang akan digunakan 

(pribadi atau umum). Hal tersebut disebabkan karena banyak faktor 

yang sulit dikuantifikasi misalnya kenyamanan, keamanan, 

keandalan, atau ketersediaan moda tranoprtasi pada saat diperlukan  

 Faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan moda ini 

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

a. Ciri pengguna jalan; beberapa faktor berikut ini diyakini 

akan sangat mepengaruhi  pemilihan moda, yaitu: 

• Ketersediaan atau pemilikan kendaraan pribadi, 

• Pemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM), 

• Struktur rumah tangga (pasangan muda, keluarga, 

pensiun, bujangan, dan lain-lain). 

b. Ciri pergerakan; pemilihan moda juga dipengaruhi oleh: 

• Tujuan pergerakan 

• Waktu terjadinya pergerkan 

• Jarak perjalanan 

c. Ciri fasiltas moda transportasi; hal tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi dua kategori,  yaitu: 

 Faktor kuantitatif, meliputi: 

• Waktu perjalanan 

• Biaya transportasi (tarif, biaya bahan bakar, dan lain-

lain), 

• Ketersediaan ruang dan tarif parkir. 

Faktor kualitatif yang relative lebih sulit untuk 

menghitungnya, meliputi: 
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• Kenyamanan dan keamanan 

• Keandalan dan keteraturan dan lain-lain 

• Ciri kota atau zona; beberapa ciri yang dapat 

mempengaruhi pemilihan moda adalah jarak dari pusat 

kota dan kepadatan penduduk. 

2.6  Teori Antrian 

 Menurut Siagian (1987), suatu antrian ialah suatu garis 

tunggu dari nasabah (satuan) yang memerlukan layanan dari satu 

atau lebih pelayanan (fasilitas perlayanan). Studi matematikal 

kejadian atau gejala garis tunggu ini disebut teori antrian. 

 Menurut Tamin (2000), teori antrian sangat perlu 

dipelajari dalam usaha mengenal perilaku pergerakan arus lalu 

lintas manusia maupun arus lalu lintas kendaraaan. Hal ini 

disebabkan sangat banyak kejadian yang terjadi di sektor 

tranportasi dan masalah lalu lintas yang terjadi sehari-hari pada 

sistem jaringan jalan dapat dijelaskan dan dipecahkan dengan 

bantuan analisa teori antrian.  

  

2.7 KAI Commuter Jabodetabek 

 KAI Commuter Jabodetabek (atau disebut juga KRL 

Commuter Line, dulu dikenal sebagai KRL Jabotabek) adalah jalur 

kereta rel listrik yang dioperasikan oleh PT KAI Commuter 

Jabodetabek, anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (PT 

KAI). KRL telah beroperasi di wilayah Jakarta sejak tahun 1976. 

(sumber: id.wikipedia.org). KAI Commuter Jabodetabek dapat 

menjadi moda transportasi yang menarik minat calon pengguna 

park and ride, moda transportasi tersebut melayani rute perjalanan 

sesuai pada Gambar 2.1. 

2.8 Studi Terdahulu 

 Pada proses penyusunan Tugas Akhir ini, digunakan studi-

studi yang telah dianlisis terdahulu sebagai salah satu bahan 

referensi untuk membantu proses penyusunannya. Dengan 
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mereferensikan studi yang memili topik yang sama akan 

membantu dalam memilih metode yang sekiranya nanti dapat 

digunakan dalam Analisis dan proses penyelesaian Tugas Akhir 

ini. Studi terdahulu yang digunakan antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Hakim, A. L., Herijanto, W. 2017. “Perencanaan 

Gedung Park and Ride Pada Stasiun Kranji” 

Studi pada tugas akhir tersebut berdasarkan dari latar 

belakang kondisi perekonomian wilayah yang ditinjau 

semakin berkembang. Karena transportasi merupakan 

hal yang penting untuk memperlancar roda 

perekonomian, maka dibutuhkan fasilitas penunjang 

transportasi untuk mengurai kemacetan yang terjadi 

di wilayah yang ditinjau. Solusi yang digunakan 

adalah dengan membangun gedung Park and Ride di 

Stasiun Kranji. Metode yang digunakan adalah 

dengan mengambil data primer berupa survey volume 

kendaraan yang melewati stasiun tersebut dan juga 

wawancara kepada pengguna jalan di sekitar stasiun 

untuk mengetahui karakteristik calon pengguna park 

and ride. Kemudian data primer tersebut dianalisis 

menggunakan metode binomial logit selisih cost 

untuk mengetahui demand park and ride untuk lima 

tahun mendatang, untuk kemudian direncanakan 

layout dari gedung parkirnya. 

 

2. Alfarizi, K. A., Herijanto, W. 2018. “Perencanaan 

Park and Ride di Stasiun Light Rail Transit 

Cibubur” 

Studi dalam tugas akhir dengan judul diatas 

berdasarkan latar belakang daerah Cibubur yang 

terletak di daerah yang strategis dan memiliki fungsi 
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strategis dalam hal pelayanan angkutan umum. 

Bersama pemerintah DKI Jakarta, PT. Adhi Karya 

Persero melaksanakan pembangunan proyek LRT 

yang akan menghubungkan Jakarta dengan kota 

disekitarnya. Untuk menarik pengendara angkutan 

pribadi untuk menggunakan angkutan massal cepat, 

maka diperlukan perencanaan sistem Park and Ride 

di Cibubur. Metode yang digunakan utnuk 

menghitung demand pengguna park and ride 

menggunakan metode sampling, analisis regresi 

linier, dan analisis logit model. Perhitungan dilakukan 

denga cara mengkalibrasikan dua data primer yang 

berupa data wawancara dan data volume kendaraan. 

 

3. Nazalaputra, M.F., dan Handayeni, K.D. 2017. 

“Penentuan Faktor-faktor Pemilihan Park and 

Ride Sebagai Fasilitas Pergerakan Komuter Pada 

Koridor Bekasi-Jakarta” 

Jurnal dengan judul diatas membahas tentang park 

and ride yang menjadi fasilitas penujang moda 

transportasi KRL yang dapat mengalihkan pengguna 

kendaraan pribadi untuk enggunakan moda 

transportasi KRL. Untuk optimalisasi fasilitas park 

and ride dilakukan penelitian untuk mencari faktor-

faktor yang mempengaruhi penggunaan park and ride 

pada korido Bekasi-Jakarta. Dengan menggunakan 

teknik analisis crosstab dan korelasi bivariat, 

dihasilkan faktor-faktor yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pemilihan park and ride sebagai 

fasilitas pergerakan komuter pada koridor Bekasi-

Jakarta adalah faktor biaya parkir, lama parkir, 

kenyamanan fasilitas parkir, jenis pekerjaan, maksud 

perjalanan, waktu tempuh KRL, jarak tempat tinggal 
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menuju stasiun asal, jarak tempuh KRL, biaya 

perjalanan, dan penggunaan moda pada stasiun 

pemberhentian. Dari 10 faktor tersebut, faktor 

maksud perjalanan memiliki nilai korelasi paling 

besar terhadap pemilihan park and ride sebagai 

fasilitas penggerak komuter. 

 

 

Gambar 2.1 Peta Commuter Line Jabodetabek 

(Sumber: www.krl.co.id) 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Umum 

 Secara umum, dibuatnya metodologi penelitian adalah 

untuk menguraikan tata cara analisa dan perencanaan ini 

dilakukan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pelaksanaan 

dalam melakukan pekerjaan guna mendapatkan jawaban dari 

masalah yang sudah ditentukan maksud dan tujuannya. Metodologi 

studi secara umum dapa dilihat sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan, berupa studi literatur yang berhubungan 

 dan dapat menunjang perencanaan gedung parkir yang 

 dapat diperoleh dari berbagai sumber. 

2. Tahap pengumpulan data, dimana data diperoleh dari 

 instansi terkait. Data yang diperoleh berupa volume 

 kendaraan yang parkir di Stasiun Rawa Buntu, satuan 

 ruang parkir pada lahan parkir eksisting, dan data jumlah 

 penumpang pertahunnya. 

3. Tahap analisis data survey. Hasil analisis yang didapatkan 

 berupa kondisi satuan ruang parkir pada lahan parkir 

 eksisting, volume kendaraan, dan nilai forecasting 

 (peramalan).  

4. Tahap perencanaan, meliputi perencanaan layout gedung 

 parkir dan sirkulasi dari  kendaraan pengguna park and 

 ride. 

3.2 Data 

 Data yang diperlukan dalam pengerjaan tugas akhir ini 

adalah data sekunder. Data sekunder didapatkan dari instansi 

terkait maupun dari internet. 

3.2.1 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang didapatkan dari instansi 

terkait maupun dari internet untuk menunjang perencanaan ini. 

Dalam tugas akhir ini yang termmasuk data sekunder adalah: 
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1. Layout Stasiun Rawa Buntu  

 Data ini didapat dari internet berupa lahan parkir eksisting 

yang akan direncanakan gedung park and ride. 

2. Volume Kendaraan 

 Data didapatkan dari instansi terkait, dalam hal ini yaitu 

dari perusahaan pengelola parkir. Data yang diambil 

berupa volume kendaraan yang parkir di lahan parkir 

eksisting setiap satu jam, untuk mengetahui jam puncak 

dari permintaan parkir di stasiun Rawa Buntu. Kendaraan 

yang ditinjau adalah kendaraan pribadi berupa mobil dan 

motor. 

3. Satuan Ruang Parkir Eksisting 

 Dilakukan dengan cara mengobservasi lahan parkir 

eksisiting. Hal-hal yang ditinjau adalah satuan ruang parkir 

berupa lebar dan panjang total lahan parkir serta lebar gang 

 (sirkulasi) dan jumlah satuan ruang parkir yang tersedia. 

Data didapatkan dari internet dengan bantuan Google 

Earth. 

4. Data Jumlah Penumpang 

 Didapatkan dari instansi terkait untuk mengetahui 

peningkatan jumlah penumpang setiap tahunnya. 

3.2.2 Lokasi Peninjauan 

 Lokasi yang menjadi tinjauan dalam tugas akhir ini berada 

di Stasiun Rawa buntu, Tangerang Selatan. Volume kendaraan 

yang dimaksud adalah volume kendaraan pribadi (mobil dan 

motor) yang menggunakan fasilitas lahan parkir yang sudah 

tersedia yang dapat dilihat pada gambar 3.1. Perencanaan park and 

ride ini dilakukan pada lahan parkir yang sudah ada dan memiliki 

luas kurang lebih 12.000 m2. 
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Gambar 3.1 Lahan Perencanaan Park and Ride 

(sumber: Google Earth, 9/10/2019) 

 

3.3 Analisis Data 

3.3.1 Evaluasi Lahan Parkir Eksisiting 

a) Evaluasi Lahan Parkir 

 Tahapan ini dilakukan dengan cara observasi lahan parkir 

eksisiting untuk mengetahui apakah ruang parkir yang tersedia 

sudah memenuhi standar sesuai dengan Pedoman Perencanaan dan 

Pengoperasian Fasilitas Parkir yang dikeluarkan oleh Direkorat 

Jenderal Perhubungan Darat tahun 1998. Hal-hal yang ditinjau 

berupa Satuan Ruang Parkir berupa lebar dan panjang total serta 

lebar gang (sirkulasi) untuk jenis kendaraan mobil dan motor. 

b) Menghitung Jumlah Kendaraan yang Tidak Tertampung 

 Kendaraan yang tidak tertampung dalam SRP yang 

tersedia ini adalah kendaraan yang parkir secara paralel atau tidak 

parkir pada SRP yang tersedia di dalam lahan parkir eksisting 

Stasiun Rawa Buntu. Untuk mengetahui jumlah kendaraan yang 

tidak tertampung pada satuan ruang parkir yang tersedia di dalam 

lahan parkir eksisting, dilakukan penghitungan jumlah SRP pada 

lahan parkir. Setelah data volume kendaraan yang menggunakan 

Jalur KRL 

Lahan Parkir 

Stasiun Rawa 

Buntu 
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lahan parkir eksisiting diketahui, maka dapat diketahui jumlah 

kendaraan maksimum yang memasuki lahan parkir tersebut. Data 

jumlah kendaraan maksimum tersebut kemudian dikurangi dengan 

jumlah SRP yang tersedia, maka didapatkan jumlah kendaraan 

yang tidak tertampung di dalam lahan parkir eksisting. 

3.3.2 Permintaan (Demand) Park and Ride 

 Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah satuan 

ruang parkir yang direncanakan sesuai dengan umur rencana. 

Dalam data volume kendaraan didapatkan jumlah volume 

kendaraan maksimum yang menggunakan fasilitas parkir eksisting. 

Volume kendaraan maksimum tersebut yang menjadi demand awal 

fasilitas parkir.  

  Untuk menghitung volume kendaraan yang parkir pada 

lahan parkir eksisiting dapat menggunakan metode perhitungan 

akumulasi kendaraan keluar masuk. Apabila perhitungan volume 

parkir dengan melakukan survei plat nomor, maka dapat diketahui 

jam masuk dan jam keluar masing-masing kendaraan. setelah data 

diururtkan berdasaarkan jamnya, maka jumlah kendaraan masuk 

dan kendaraan keluar setiap 1 jam dapat diketahui dan selanjutnya 

data tersebut dapat diakumulasi dan didapatkan jumlah kendaraan 

yang terparkir setiap 1 jamnya. 

3.3.3 Forecasting Demand Parkir 

 Untuk memprediksi atau meramalkan kebutuhan ruang 

parkir selama umur rencana dimana dalam penelitian ini umur 

rencana selama 5 Tahun, perlu dilakukannya analisa data dari 

jumlah permintaan parkir di Stasiun Rawa Buntu, Tangerang 

Selatan. 

 Forecasting/peramalan dalam perencanaan ini 

menggunakan metode regeresi linear. Dimana regeresi linear 

merupakan proses pengukuran hubungan antara dua variabel atau 

lebih yang dinyatakan dalam bentuk hubungan dan fungsi. Untuk 

menentukan bentuk hubungan regresi diperlukan dua variabel, 

yaitu variabel bebas yang diberi simbol (X) dan variabel tidak 



21 

 

 

bebas yang diberi simbol (Y). Rumus regresi linear sederhana 

adalah sebagai berikut: 

 

Y′ = a + bX 

Keterangan: 

Y’ = variabel dependen (nilai yang diprediksikan, dalam 

penelitian ini sebagai jumlah      penumpang) 

X = variabel independen (dalam penelitian ini sebagai 

periode tahun) 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

 

 Dalam tugas akhir ini peramalan dilakukan untuk lima 

tahun kedepan, maka nilai dari variabel Y adalah jumlah nilai 

peningkatan jumlah penumpang dalam lima tahun kedepan. 

Sedangkan variabel X adalah periode dalam tahun. Dengan data 

yang ada kemudian di olah menggunakan excel, sehingga didapat 

persamaan linear dan pada akhirnya dapat memprediksi jumlah 

kendaraan yang akan ditampung gedung park and ride dalam lima 

tahun mendatang dengan menggunakan rumus: 

 

 Demandlima tahun mendatang =

 Demand saat ini x 
penumpang 5 tahun mendatang

penumpang sekarang
 

 

 Setelah demand lima tahun mendatang didapatkan, 

selanjutnya dapat direncanakan layout gedung dan jumlah lantai 

gedung fasilitas park and ride. 

3.3.4 Perencanaan Satuan Ruang Parkir 

 Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui nilai satuan 

ruang parkir, yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan luas bangunan dan jumlah lantai park and ride yang 

direncanakan. Sedangkan tahapan evaluasi lahan dilakukan agar 

perencanaan park and ride tidak melebihi kapasitas lahan yang 

tersedia. 
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3.3.4.1 Metode Untuk Menentukan Kebutuhan Parkir 

 Untuk menentukan jumlah ruang parkir dipakai metode 

mencari selisih terbesar antara keberangkatan dan kedatangan 

(akumulasi maksimum) dari suatu interval pengamatan. Dalam 

analisa sebuah tempat parkir perlu ditinjau beberapa parameter 

penting yaitu (Munawar, 2004)  

• Akumulasi parkir merupakan jumlah kendaraan yang 

diparkir di suatu tempat pada waktu tertentu, dan dapat 

dibagi sesuai dengan kategori jenis maksud perjalanan. 

Perhitungan akumulasi parkir dapat menggunakan rumus:  

 

Akumulasi= Ei – Ex  .................................................  (2.1) 

 Dimana:  

 Ei = Entry (kendaraan yang masuk lokasi)  

 Ex = Exit (kendaraan yang keluar lokasi)  

 Bila sebelum pengamatan sudah terdapat kendaraan yang 

parkir maka banyaknya   kendaraan yang telah diparkir 

dijumlahkan dalam harga akumulasi parkir yang telah  dibuat, 

sehingga persamaannya menjadi:  

Akumulasi = Ei – Ex + X  .........................................  (2.2) 

 Dimana:  

 X = jumlah kendaraan yang telah diparkir sebelum 

pengamatan. 

 

• Volume Parkir menyatakan jumlah kendaraan yang 

termasuk dalam beban parkir (yaitu jumlah kendaraan per 

periode tertentu, biasanya per hari). Waktu yang 

digunakan kendaraan untuk parkir, dalam menitan atau 

jam-jaman, menyatakan lama parkir.  

• Durasi Parkir adalah rentang waktu sebuah kendaraan 

parkir di suatu tempat (dalam satuan menit atau jam). Nilai 

durasi parkir dapat diperoleh dengan rumus:  

  

Durasi = Extime – Entime  ........................................  (2.3) 
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 Dimana:  

 Extime = waktu saat kendaraan keluar dari lokasi parkir.  

 Entime = waktu saat kendaraan masuk ke lokasi parkir. 

• Pergantian parkir (parkir turnover) adalah tingkat 

penggunaan ruang parkir dan diperoleh dengan membagi 

volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk 

satu periode tertentu. Besarnya turnover parkir ini 

diperoleh dengan rumus: 

 

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟

𝑅𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑥 𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖
   .......  

(2.4)  

 

• Indeks parkir adalah ukuran yang lain untuk menyatakan 

penggunaan panjang jalan dan dinyatakan dalam 

presentase ruang yang ditempati oleh kendaraan parkir.  

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟= 
𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟 𝑥 100%

𝑅𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
  .................  (2.5) 

3.3.4.2 Satuan Ruang Parkir 

 Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk 

meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda 

motor), termasuk dimensi, ruang bebas dan lebar bukaan pintu 

kendaraan. Satuan ruang parkir digunakan untuk mengukur 

kebutuhan ruang parkir. 

 Penentuan satuan ruang parkir dibagi atas tiga jenis 

kendaraan dan berdasarkan penentuan satuan ruang parkir untuk 

mobil penumpang diklasifikasikan menjadi 3 golongan, seperti 

pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Satuan Ruang Parkir 

Jenis Kendaran Satuan Ruang Parkir (m2) 

1. Mobil  

a. Mobil Penumpang 

Golongan I 

2.30 x 5.00 

b. Mobil Penumpang 

Golongan II 

2.50 x 5.00 

c. Mobil Penumpang 

Golongan III 

3.00 x 5.00 

2. Bus/Truk 3.40 x 12.50 

3. Sepeda Motor 0.75 x 2.00 

(Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998) 

 Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998) 

uraian mengenai penentuan satuan ruang parkir (SRP) untuk 

masing-masing jenis kendaraan adalah sebagai berikut:  

 

1. Satuan Ruang Parkir untuk Mobil Penumpang  

 

Gambar 3.2 SRP Untuk Mobil Penumpang (dalam cm) 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 
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Keterangan gambar 3.2:  

B  = lebar total kendaraan  

L  = panjang total kendaraan  

O  = lebar bukaan pintu  

a1, a2 = jarak bebas  

R  = jarak bebas arah lateral  

Bp  = lebar SRP  

Lp  = panjang SRP 

 

a. Gol. I: B = 170 cm   a1 = 10 cm  

  O = 55 cm   L = 470 cm  

  R = 50 cm   a2 = 20 cm  

Dalam hal ini,  

Bp = 275 cm = B + O + R  ......................................  (2.6)  

Lp = 500 cm = L + a1 + a2  ....................................  (2.7) 

 

b. Gol. II: B = 170 cm   a1 = 10 cm  

  O = 75 cm   L = 470 cm  

  R = 50 cm   a2 = 20 cm  

Dalam hal ini,  

Bp = 275 cm = B + O + R  ......................................  (2.8)  

Lp = 500 cm = L + a1 + a2  ....................................  (2.9)  

 

c. Gol. II:  B = 170 cm   a1 = 10 cm  

  O = 80 cm   L = 470 cm  

  R = 50 cm   a2 = 20 cm  

Dalam hal ini,  

Bp = 300 cm = B + O + R  ....................................  (2.10)  

Lp = 500 cm = L + a1 + a2  ..................................  (2.11) 

 

2. Satuan Ruang Parkir (SRP) Bus/Truk 
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Gambar 3.3 SRP Bus / Truk (dalam cm) 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

3. Satuan Ruang Parkir Sepeda Motor 

 

 

Gambar 3.4 SRP Sepeda Motor (dalam cm) 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

3.3.4.3 Parkir Di Luar Badan Jalan 

1. Taman Parkir  

a. Kriteria: 

• Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah 

(RUTRD)  

• Mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas  

• Menjaga kelestarian lingkungan sekitar  
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• Kemudahan bagi pengguna jasa  

• Tersedianya tata guna lahan  

• Letak antara jalan akses utama dan daerah yang diayani  

 

b. Pola Parkir Mobil Penumpang:  

1) Parkir kendaraan satu sisi  

Pola parkir ini diterapkan apabila kurangnya ruang 

atau terbatasnya ruang parkir.  

a) Membentuk sudut 90° 

 Pola parkir ini (gambar 3.5) mempunyai daya 

tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola 

parkir pararel, tetapi kemudahan dan kenyamanan 

pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke 

ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

pola parkir dengan sudut lebih kecil dari sudut 90°. 

 

 

Gambar 3.5 Pola Parkir Satu Sisi tegak Lurus 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

b) Membentuk sudut 30°, 45°, dan 60°  

 Pola parkir ini (gambar 3.6) mempunyai daya 

tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola 

parkir pararel, dan kemudahan dan kenyamanan 

pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke 

ruang parkir lebih besar jika dibandingakan dengan 

pola parkir dengan sudur 90°. 
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Gambar 3.6 Pola Parkir Satu Sisi Bersudut 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

2) Parkir Kendaraan Dua Sisi 

Pola parkir ini apabila ketersedian lahan cukup 

memadai.  

a) Membentuk sudut 90° 

 Pada pola parkir ini (gambar 3.7), arah gerak lalu 

lintas dapat satu arah atau dua arah. Tetapi dengan 

konsekuensi akses jalan yang dibutuhkan menjadi lebih 

besar jika menggunakan dua arah lalu lintas. 

 

 

Gambar 3.7 Pola Parkir Dua Sisi Tegak Lurus 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 
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b) Membentuk sudut 30°, 45°, dan 60° 

 Sama seperti pola parkir satu sisi, pola parkir ini 

(gambar 3.8) memberikan kemudahan dan kenyamanan 

pengemudi saat melakukan manuver. Pola parkir ini 

tidak dapat menggunakan arah gerak lalu lintas dua 

arah, karena kendaraan hanya menghadap ke satu arah. 

 

 

Gambar 3.8 Pola Parkir Dua Sisi Bersudut 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

3) Pola Parkir Pulau  

Pola parkir ini dapat diterapkan apabila ketersediaan 

dan kebutuhan lahan parkir yang cukup luas. 

 

a) Membentuk Sudut 90° (Gambar 3.9) 
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Gambar 3.9 Pola Parkir Pulau Tegak Lurus 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

b) Membentuk Sudut 45° 

• Bentuk Tulang Ikan Tipe A (Gambar 3.10) 

 
Gambar 3.10 Pola Parkir Pulau Sudut 45°  

Tulang Ikan Tipe A 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

 

• Bentuk Tulang Ikan Tipe B (Gambar 3.11) 

 
Gambar 3.11 Pola Parkir Pulau Sudut 45°  

Tulang Ikan Tipe B 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 
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• Bentuk Tulang Ikan Tipe C (Gambar 3.12) 

 

Gambar 3.12 Pola Parkir Pulau Sudut 45° 

Tulang Ikan Tipe C 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

c. Pola Parkir Sepeda Motor 

 Pada umumnya posisi kendaraan adalah 90°. Dari segit 

efektifitas ruang pola sudut 90° paling menguntungkan karena 

pengemudi tidak membutuhkan ruang untuk manuver. 

1) Pola Parkir Satu Sisi 

Apabila ketersediaan ruang sempit, maka pola parkir 

ini (gambar 3.13) paling efisien untuk diterapkan. 
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Gambar 3.13 Pola Parkir Sepeda Motor Satu Sisi 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

2) Pola Parkir Dua Sisi 

Pola ini (gambar 3.14) diterapkan apabila ketersedian 

lahan cukup memadai (lebar ruas ≥ 5,6 meter). 

 

Gambar 3.14 Pola Parkir Sepeda Motor Dua Sisi 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

 

 

3) Pola Parkir Pulau 

Pola ini (gambar 3.15) dipakai apabila ketersediaan 

ruang cukup luas. 
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Gambar 3.15 Pola Parkir Pulau Sepeda Motor 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

Dimana: 

h = jarak terjauh antara tepi luar satuan ruang parkir 

w = lebar terjauh satuan ruang parkir pulau 

b = lebar jalur gang 

d. Jalur Sirkulasi, Gang, dan Modul 

 Perbedaan antara jalur sirkulasi dan jalur gang terutama 

terletak pada penggunaannya. Dapat dilihat pada gambar 3.16, 

gambar 3.17, dan tabel 3.2. 

1) Patokan umum yang dipakai adalah: 

• Panjang sebuah jalur gang tidak lebih dari 100 

meter 

• Jalur gang yang dimaksudkan untuk melayani 

lebih dari 50 kendaraan dianggap  sebagai jalur 

sirkulasi 

2) Lebar minimum sirkulasi 

• Untuk jalan satu arah lebar minimum = 3,5 meter 

• Untuk jalan dua arah lebar minimum = 6,5 meter 

 

 

Gambar 3.16 Patokan Umum Untuk Pola Parkir Tegak 

Lurus 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 
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Gambar 3.17 Patokan Umum Untuk Pola Parkir Bersudut 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

Tabel 3.2 Lebar Gang 

SRP 

Lebar Jalur Gang (m) 

< 30° < 45° < 60° 90% 

1 arah 2 arah 1 arah 2 arah 1 arah 2 arah 1 arah 
2 

arah 

a. SRP mobil pnp 3,0* 6,00* 3,0* 6,00* 5,1* 6,00* 6,00* 8,0* 

2,5 m x 5,0 m 3,50** 6,50** 3,50** 6,50** 5,1** 6,50** 6,50** 8,0** 

b. SRP mobil pnp 3,0* 6,00* 3,0* 6,00* 4,60* 6,00* 6,00* 8,0* 

2,5 m x 5,0 m 3,50** 6,50** 3,50** 6,50** 4,60** 6,50** 6,50** 8,0** 

c. SRP Sepeda Motor               1,6* 

0,75 m x 30 m               1,6** 

d. SRP bus/truk               9,5* 

3,40 m x 12,5 m                 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

Keterangan:  * = Lokasi parkir tanpa fasilitas pejalan kaki 

  ** = Lokasi parkir dengan fasilitas pejalan  

      kaki 

 

e. Jalan Masuk dan Keluar 

 Ukuran lebar pintu keluar-masuk dapat ditentukan, yaitu 

lebar 3 meter dan panjangnya harus dapat menampung 

minimal tiga mobil berurutan dengan jarak antar mobil 
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(spacing) sekitar 1,5 meter. Oleh karena itu, panjang lebar 

pintu keluar-masuk minimum 15 meter. Dapat dilihat pada 

gambar 3.18. 

1) Pintu Masuk dan Keluar Terpisah 

Satu jalur:    Dua jalur: 

b = 3,00 – 3,50 m   b = 6,00 m 

d = 0,80 – 1,00 m   d = 0,80 – 1,00 m 

R1 = 6,00 – 6,50 m  R1 = 3,50 – 5,00 m 

R2 = 3,50 – 4,00 m  R2 = 1,00 – 2,50 m 

 

Gambar 3.18 Pintu Masuk dan Keluar Terpisah 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

2) Pintu Masuk dan keluar Menjadi Satu (Gambar 3.19) 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan 

pintu masuk dan keluar adalah sebagai berikut: 

• Letak jalan masuk/keluar ditempatkan sejauh 

mungkin dari persimpangan sehingga tidak 

menimbulkan konflik pada arus lalu lintas. 

• Letak jalan masuk/keluar ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga kemungkinan konflik 

dengan pejalan kaki dan yang lain dapat 

dihindari. 
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• Letak jalan keluar ditempatkan sedemikian rupa 

sehingga memberikan jarak pandang yang cukup 

saat memasuki arus lalu lintas.  

• Secara teoritis dapat dikatakan bahwa lebar jalan 

masuk dan keluar (dalam pengertian jumlah 

jalur) sebaiknya ditentukan berdasarkan analisa 

kapasitas. Pada kondisi tertentu kadang 

ditentukan modul parsial, yaitu sebuah jalur gang 

hanya menampung sebuah deretan ruang parkir 

di salah satu sisinya.  

 

 

Gambar 3.19 Pintu Masuk dan Keluar Menjadi Satu 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

f. Kriteria Tata Letak parkir 

 Tata letak areal parkir kendaraan dapat dibuat bervariasi, 

bergantung pada ketersediaan bentuk dan ukuran tempat serta 

jumlah dan letak pintu masuk dan keluar. Tata letak area 

parkir dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1. Tata Letak Peralatan Parkir 

Tata letak parkir dapat diklasifikasikan sebagia 

berikut: 

a) Pintu masuk dan keluar terpisah dan terletak pada 

satu ruas jalan yang dapat  dilihat pada gambar 3.20. 
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Gambar 3.20 Skema Pintu Masuk/Keluar Terpisah Satu Ruas 

Jalan 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

b) Pintu masuk dan keluar terpisah dan tidak terletak 

pada satu ruas yang dapat  dilihat pada gambar 3.21. 

 

 

Gambar 3.21 Skema Pintu Masuk/Keluar Terpisah 

Tidak Satu Ruas Jalan 

 (Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

c) Pintu masuk dan keluar menjadi satu dan terletak 

pada satu ruas jalan yang dapat  dilihat pada 

gambar 3.22 
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Gambar 3.22 Skema Pintu Masuk/Keluar Jadi Satu 

dan Pada Satu Ruas Jalan 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

d) Pintu masuk dan keluar yang menjadi satu terletak 

pada ruas berbeda yang dapat dilihat pada gambar 

3.23. 

 

Gambar 3.23 Skema Pintu Masuk/Keluar Jadi Satu 

dan Pada Ruas Berbeda 

 (Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

2. Gedung Parkir 

a) Kriteria: 

1) Tersedia tata guna lahan 
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2) Memenuhi persyaratan konstruksi dan 

perundang-undangan yang berlaku 

3) Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan 

4) Memberikan kemudahan bagi pengguna jasa 

b) Tata letak gedung parkir diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1) Lantai datar dengan jalur landau luar (external 

ramp) 

Daerah parkir terbagi dalam beberapa lantai 

rata (datar) yang dihubungkan dengan ramp 

(Gambar 3.24(a)) 

2) Lantai terpisah 

   Gedung parkir dengan bentuk lantai 

terpisah dan berlantai banyak dengan ramp yang 

ke atas digunakan untuk kendaraan yang masuk 

dan ramp yang turun digunakan untuk kendaraan 

yang keluar. (gambar 3.24(b), gambar 3.24(c) dan 

gambar 3.24(d)). Selanjutnya kendaraan masuk 

yang masuk melewati semua ruang parkir sempai 

menemukan ruang yang dapat digunakan. 

Pengaturan gedung seperti itu memiliki kapasitas 

dinamik yang rendah karena jarak pandang 

kendaraan yang datang agak sempit. 

 

3) Lantai gedung yang berfungsi sebagai ramp 

  Pada (gambar 3.24(e) sampai 3.24(g)) 

terlihat kendaraan yang masuk dan parkir pada 

gang sekaligus sebagai ramp. Ramp tersebut 

berbentuk dua arah. Gambar 3.24(e) 

memperlihatkan gang satu arah dengan jalan 

keluar yang lebih lebar. Namun, bentuk seperti itu 

tidak disarankan untuk kapasitas parkir lebih dari 

500 kendaraan karena akan mengakibatkan alur 

tempat parkir menjadi panjang. Pada gambar 

3.24(f) terlihat bahwa jalan keluar dimanfaatkan 
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sebagai lokasi parkir, dengan jalan keluar dan 

masuk dari ujung ke ujung. Pada gambar 3.24(g) 

letak jalan keluar dan masuk bersamaan.  

  Jenis lantai ber-ramp biasanya di buat 

dalam dua bagian dan tidak selalu sesuai dengan 

lokasi yang tersedia. Ramp dapat berbentuk oval 

atau persegi, dengan gradient tidak terlalu curam, 

agar tidak menyulitkan membuka dan menutup 

pintu kendaraan. Pada gambar 2.23(h) plat lantai 

horizontal, pada ujung-ujungnya dibentuk 

menurun ke dalam untuk membentuk sistem ramp. 

Umumnya merupakan jalan satu arah dan dapat 

disesuaikan dengan ketersediaan lokasi, seperti 

polasi gedung parkir lantai datar. 

 

4) Tinggi minimal ruang bebas lantai gedung 

adalah 2,50 m 

 

Gambar 3.24 Tata Letak Gedung Parkir 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 
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3.3.4.4 Aspek Desain Ramp 

a) Tanjakan Ramp 

 Besarnya tanjakan maksimum pada ramp naik gedung 

parkir adalah 15 persen, walau tanjakan sebesar 20 persen 

sebenarnya dapat diterapkan. Jika ramp ini digunakan oleh pejalan 

kaki untuk naik turun, sebaiknya digunakan tanjakan tidak lebih 

dari 10 persen. Gambar 3.25 menunjukan panjang ramp 

dibutuhkan untuk mencapai lantai diatasnya. Sedangkan untuk 

parkir pada bidang miring, besarnya tanjakan bidang miring 

maksimum 4 persen. 

 

Gambar 3.25 Hubungan Antara Besarnya Tanjakan 

Dengan Panjang Ramp 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

b) Tanjakan Peralihan 

 Untuk mengantisipasi benturan antara anjuran depan atau 

belakang kendaraan terhadap lantai datar pada ujung ramp ataupun 

pada bagian diantara sumbu kendaraan diberikan tanjakan 

peralihan/transisi seperti ditunjukan dalam gambar 3.26. 
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Gambar 3.26 Tanjakan Peralihan Untuk Menghindari 

Benturan Antara Anjuran Kendaraan Dengan Lantai Pada 

Awal Atau Akhir Ramp 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

c) Radius dan Lebar Ramp 

 Ramp untuk satu arah cukup disediakan lebar jalur sebesar 

3.5 meter, dan untuk dua arah selebar 6.5 meter, dan bila dipisah 

dengan suatu pemisah maka lebar setiap arah adalah 3.5 meter. 

 Radius minimum ramp yang berbentuk lingkaran helikal 

adalah 9.7 meter. Radius yang disarankan adalah 10.5 sampai 11.5 

meter. Sedangkan lebar lajur pada ramp helikal adalah antara 4.2 

sampai 5.4 meter yang dapat dilihat pada gambar 3.27. 
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Gambar 3.27 Dimensi Ramp Helikal 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

Tabel 3.3 Radius Putar 
Kategori 

Kendaraan 
rencana 

Dimensi Kendaraan 

(cm) 

Tonjolan (cm) Radius Putar (cm) Radius 

Tonjolan 

(cm) Tinggi Lebar Panjang Depan Belakang Miniimum Maksimum 

Kendaraan 

Kecil 

130 210 580 90 150 420 730 780 

Kendaraan 

Sedang 

410 260 1210 210 240 740 1280 1410 

Kendaraan 

Besar 

410 260 2100 120 90 290 1370 1370 

(Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997) 

 

 Radius putar pada ramp berguna agar kendaraan dapat 

berputar tanpa mengalami benturan dengan pembatas jalan 

maupun dinding pembatas lahan parkir. 

3.3.4.5 Tingkat Pelayanan 

 Tingkat pelayanan adalah jumlah kendaraan atau manusia 

yang dapat dilayani oleh satu tempat pelayanan dalam satu satuan 

waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan kendaraan/jam 

atau orang/menit. Tingkat pelayanan dinyatakan dalam notasi (μ). 

 Selain tingkat pelayanan, juga dikenal Waktu Pelayanan 

(WP) yang didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh 
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suatu tempat pelayanan untuk dapat melayani satu kendaraan atau 

orang, dan dinyatakan dalam satuan detik/kendaraan atau 

detik/orang, sehingga bisa disimpulkan bahwa: 

𝑊𝑃 =  
1

𝜇
 ...............................  (2.12) 

Dimana: 

WP = waktu pelayanan 

μ = tingkat pelayanan 

 Ada juga notasi (ρ) yang didefinisikan sebagai intensitas 

lalu lintas, sebagai perbandingan antara tingkat kedatangan (λ) 

dengan tingkat pelayanan (μ) dengan persyaratan bahwa nilai 

tersebut harus kurang dari 1. Berikut ini persamaan dari notasi 

diatas: 

𝜌 =  
λ

μ
  < 1 ............................  (2.13) 

Dimana: 

ρ = intensitas lalu lintas atau factor pemakaian 

λ = tingkat kedatangan 

μ = tingkat pelayanan 

3.4 Bagan Alir 

 Untuk mempermudah dalam memahami urutan pekerjaan 

dalam tugas akhir ini, dibuatlah bagan alir seperti Gambar 3.28. 
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Gambar 3.28 Bagan Alir Perencanaan Park and Ride  
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PERHITUNGAN 

4.1 Data 

4.1.1 Data Guna Lahan 

 Lokasi perencanaan park and ride berada di lahan parkir 

eksisting Stasiun Rawa Buntu, Kota Tangerang Selatan. Lokasi 

lahan untuk perencanaan park and ride ini dapat dilihat pada 

gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1 Lokasi Lahan Perencanaan Park and Ride 

(Sumber: Google Earth) 

 

4.1.2 Luas Lahan 

 Dengan mempertimbangkan keadaan lahan parkir 

eksisiting, maka luas lahan yang digunakan sebagai lahan park and 

ride Stasiun Rawa Buntu sebesar 7.520 m2. Lahan yang digunakan 

sebagai perencanaan gedung park and ride dapat dilihat pada 

gambar 4.2. 

 

Jalur KRL 

Lahan Parkir 

Stasiun 
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Gambar 4.2 Luas Lahan Parkir yang Digunakan 

(Sumber: Google Earth) 

4.1.3 Jumlah Penumpang di Stasiun Rawa Buntu 

 Laju pertumbuhan penumpang yang setiap tahunnya 

semakin bertambah banyak, harus diiringi pula dengan fasilitas 

penunjang yang memadai. Tabel 4.1 berikut ini adalah data 

pertumbuhan jumlah penumpang setiap tahunnya dimulai dari 

tahun 2015.  

Tabel 4.1 Jumlah Penumpang di Stasiun Rawa Buntu 

Tahun Jumlah Penumpang 

2015 3.176.279 

2016 4.211.361 

2017 5.527.944 

2018 6.392.297 

2019 6.899.128 

(Sumber: Commuter Rawa Buntu) 

4.1.4 Volume Parkir Kendaraan di Stasiun Rawa Buntu 

 Untuk mengetahui demand parkir 5 tahun mendatang, 

diperlukan demand parkir saat ini. Demand saat ini didapatkan dari 

volume puncak kendaraan yang parkir di Stasiun Rawa Buntu.   

 

306 m 

30 m 
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 Volume puncak kendaraan mobil di lahan parkir eksisting 

adalah 438 mobil. Data volume kendaraan dapat dilihat pada tabel 

4.2. 

Tabel 4.2 Volume Kendaraan Mobil 

Jam Volume Mobil 

06:00 - 07:00 239 kendaraan 

07:00 - 08:00  308 kendaraan 

08:00 - 09:00 367 kendaraan 

09:00 - 10:00 384 kendaraan 

10:00 - 11:00 414 kendaraan 

11:00 - 12:00 396 kendaraan 

12:00 - 13:00 423 kendaraan 

13:00 - 14:00 438 kendaraan 

14:00 -15:00 419 kendaraan 

15:00 - 16:00 395 kendaraan 

16:00 - 17:00 251 kendaraan 

17:00 - 18:00 157 kendaraan 

18:00 - 19:00 102 kendaraan 

19:00 - 20:00 90 kendaraan 

20:00 - 21:00 36 kendaraan 

(Sumber: PT. Reska Multi Usaha) 

 Sistem pada lahan parkir eksisting untuk kendaraan sepeda 

motor belum terkomputerisasi atau masih menggunakan tiket 

karcis manual. Kondisi lahan parkir eksisting saat survey penuh, 

dengan kapasitas parkir sebanyak 250 kendaraan. 

4.1.5 Durasi Maksimum Kendaraan Parkir 

 Durasi dari kendaraan yang parkir di Stasiun Rawa Buntu 

dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik pengguna parkir. 

Durasi parkir dari kendaraan di Stasiun Rawa Buntu pada hari 

Selasa tanggal 10 Maret 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Durasi Parkir Kendaraan di Stasiun Rawa Buntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: PT. Reska Multi Usaha) 

 

 Dari data pada Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa 

kendaraan yang parkir di Stasiun Rawa Buntu didominasi dengan 

kendaraan yang parkir dibawah 1 jam, yaitu sebanyak 512 mobil 

dan 132 motor. 

 

Durasi 

(jam) 

Jumlah 

Mobil 

Jumlah 

Motor 

0 - 1 512 132 

1 - 2 14 18 

2 - 3 8 5 

3 - 4 5 7 

4 - 5 0 2 

5 - 6 3 6 

6 - 7 6 3 

7 - 8 7 4 

8 - 9 18 5 

9 - 10 28 8 

10 - 11 38 11 

11 - 12 83 25 

12 - 13 81 24 

13 -14 66 20 

14 - 15 31 9 

15 - 16 16 5 

16 - 17 9 2 

17 - 18 4 0 

18 - 19 2 1 

19 - 20 1 1 

21 - 21 0 0 

21 - 22 2 1 

22 - 23 0 0 

23 - 24 0 0 
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4.1.6 Data Satuan Ruang Parkir 

 Pengukuran jarak satuan ruang parkir ini digunakan 

sebagai data untuk mengevaluasi lahan parkir eksisting di Stasiun 

Rawa Buntu dengan menggunakan peraturan dari Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat. Data satuan ruang parkir yang diukur 

meliputi dimensi SRP dan lebar gang. 

4.1.6.1 Dimensi SRP 

 Pada lahan parkir eksisting tidak terdapat marka atau garis 

parkir pada SRP yang tersedia. Maka dari itu pengukuran jarak 

dilakukan dengan menggunakan bantuan google earth yang dapat 

dilihat pada gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Lebar SRP Mobil 

(Sumber: Google Earth) 

 

 Untuk lebar kurang lebih 20 meter dapat menampung 

sebanyak 8 mobil, maka lebar untuk satu SRP kendaraan mobil 

sebesar 2,5 meter. 
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 Untuk panjang SRP kendaraan mobil, dapat dilihat pada 

gambar 4.4 dengan panjang kurang lebih 5 meter. 

 

 

Gambar 4.4 Panjang SRP Mobil 

(Sumber: Google Earth) 

 

4.1.6.2 Lebar Jalur Sirkulasi Dan Jalur Gang 

 Menurut Direktorat Jenderal Perhubngan Darat (1998), 

Jalur sirkulasi adalah tempat yang digunakan untuk pergerakan 

kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir. Sedangkan 

jalur gang adalah jalur antara dua deretan ruang parkir yang 

berdekatan. Panjang sebuah jalur gang tidak lebih dari 100 meter 

dan apabila jalur gang yang dimaksud melayani lebih dari 50 

kendaraan maka dianggap sebagai jalur sirkulasi. 

 Dikarenakan layout dari tempat parkir eksisting tidak 

simetris karena mengikuti ketersediaan lahan, maka lebar gang 

diukur pada 4 gang berbeda yang dapat dilihat pada gambar 4.5 
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Gambar 4.5 Lebar Gang yang Diukur 

(Sumber: Google Earth) 

 

• Lebar gang A  

 Dengan mengunakan Google Earth, didapatkan lebar dari 

gang A sebesar ±5 meter yang dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6 Gang A 

(Sumber: Google Earth) 

 

A 

D 

C 

B 
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• Lebar gang B  

 Dengan menggunakan Google Earth, didapatkan lebar dari 

gang B sebesar ±5 meter yang dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7 Gang B 

(Sumber: Google Earth) 

 

• Lebar gang C  

 Dengan menggunakan Google Earth, didapatkan lebar dari 

gang C sebesar ±5 meter yang dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 

Gambar 4.8 Gang C 

(Sumber: Google Earth) 
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• Lebar Jalur Sirkulasi D 

 Dengan menggunakan Google Earth, didapatkan lebar dari 

jalur sirkulasi C sebesar ±2,5 meter yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.9. 

  

 

Gambar 4.9 Gang D 

(Sumber: Google Earth) 

4.2 Evaluasi Lahan Parkir Eksisting Stasiun Rawa Buntu 

 Evaluasi lahan parkir eksisting di Stasiun Rawa Buntu ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah satuan ruang parkir yang 

tersedia sudah memenuhi Pedoman Perencanaan dan 

Pengoperasian Fasilitas Parkir yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat tahun 1998. Evaluasi ini juga 

bertujuan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang tidak 

tertampung pada satuan ruang parkir yang tersedia. 

 

 



56 
 

 

4.2.1 Evaluasi Satuan Ruang Parkir 

 Berdasarkan subbab 4.1.6, diketahui panjang dan lebar 

satuan ruang parkir untuk kendaraan mobil yaitu 2,5 x 5 meter. 

Panjang dan lebar dari SRP tersebut sudah memenuhi pedoman 

dengan jenis kendaraan mobil penumpang golongan II yaitu 2,5 x 

5 meter. 

 Sedangkan untuk lebar jalur sirkulasi dan lebar jalur gang 

kendaraan mobil, berdasarkan pedoman, lebar minimum jalur 

untuk pola parkir tegak lurus adalah sebagai berikut: 

• Jalur Sirkulasi 

Untuk jalan satu arah = 3,5 meter 

Untuk jalan dua arah = 6,5 meter 

• Jalur Gang 

Untuk jalan satu arah = 6,5 meter 

Untuk jalan dua arah = 8 meter 

 

 Pada lahan parkir eksisting, jalur gang dan jalur sirkulasi 

yang ditinjau merupakan jalan satu arah, sehingga berdasarkan 

subbab 4.1.6.2 jalur gang dan jalur sirkulasi yang ditinjau tidak 

memenuhi kriteria lebar yang sesuai dengan pedoman. 

 Untuk kendaraan sepeda motor, dikarenakan tidak adanya 

marka atau garis parkir pada lahan parkir dan juga tidak tersedianya 

data sekunder berupa foto satelit menggunakan Google Earth, 

maka SRP lahan parkir kendaraan sepeda motor dievaluasi 

berdasarkan lebar gang minimum, dimensi SRP minimum, dan 

dengan kapasitas maksimum kendaraan. Ilustrasi lahan parkir 

sepeda motor dapat dilihat pada gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Ilustrasi Layout Parkir Sepeda Motor 

 

 Berdasarkan Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian 

Fasilitas Parkir 1998 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 

dimensi SRP minimum untuk kendaraan sepeda motor yaitu 0,75 

meter x 2 meter dengan lebar gang minimum sebesar 1,6 meter. 

Maka, berdasarkan ilustrasi pada gambar 4.10, jumlah SRP sepeda 

motor pada lahan parkir eksisting sebanyak 154 SRP. 

 Sedangkan, kapasitas maksimum untuk kendaraan sepeda 

motor pada lahan parkir eksisiting sebesar 250 kendaraan. Dapat 

disimpulkan bahwa dimensi SRP pada lahan parkir eksisting tidak 

memenuhi dimensi SRP sesuai dengan pedoman parkir yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 

1998. 

4.2.2 Jumlah Kendaraan Tidak Tertampung 

 Untuk kendaraan jenis mobil, volume puncak kendaraan 

yang parkir di lahan parkir eksisting Stasiun Rawa Buntu sebanyak 

438 kendaraan. Sedangkan jumlah satuan rauang parkir yang 

tersedia sebanyak 341 SRP. Maka jumlah kendaraan mobil yang 
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parkir secara paralel atau tidak pada SRP yang tersedia sebanyak 

97 kendaraan. 

 Berdasarkan subbab 4.2.1, jumlah satuan ruang parkir 

untuk kendaraaan sepeda motor sebanyak 154 kendaraaan. 

Sedangkan, kapasitas maksimum untuk lahan parkir eksisting 

sebesar 250 kendaraan. Maka jumlah kendaraan sepeda motor yang 

parkir tidak pada SRP yang tersedia sebanyak 96 kendaraan. 

4.3 Pertumbuhan Jumlah Penumpang 

 Pertumbuhan jumlah penumpang dalam tugas akhir ini 

direncanakan selama 5 tahun kedepan dengan menggunakan 

metode regresi linear. Dalam metode ini dihasilkan garis 

penyimpangan untuk meminimalisir angka penyimpangan dari 

data yang sudah ada. Data diolah mengunakan aplikasi Microsoft 

Excel untuk menghasilkan persamaan regresi linear dalam bentuk 

matematis. Berikut ini adalah rumus dari metode regresi linear: 

𝑌′ = 𝑎 + 𝑏𝑋  

Dimana:  

a, b = Koefisien regresi 

X = Variabel bebas 

Y’ = Variabel tidak bebas 

 

 Pada grafik regresi linear juga didapatkan nilai r yang 

memiliki kisaran nilai antara -1 sampai dengan 1. Apabila nilai r = 

0 maka persamaan dinilai tidak layak untuk digunakan. 

Sebaliknya, apabila nilai r mendekati angka 1, dianggap sebagai 

persamaan yang paling baik dalam regresi linear. 

 Data jumlah penumpang Commuter Line di Stasiun Rawa 

Buntu (Tabel 4.1) diolah menggunakan aplikasi Microsoft Excel 

sehingga menghasilkan grafik regresi linear. Dari grafik tersebut 

didapatkan persamaan matematis. Persamaan tersebut selanjutnya 
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dapat digunakan untuk mendapatkan nilai jumlah atau demand 

parkir kendaraan mobil dan sepeda motor pada tahun 2025. 

 Gambar 4.11 adalah grafik dari pertumbuhan jumlah 

penumpang commuter line di Stasiun Rawa Buntu. 

 
Gambar 4.11 Grafik Regresi Pertumbuhan Penumpang 

 

 Dari gambar 4.10 didapatkan persamaan regresi linear 

sebagai berikut: 

 

𝑌 =  962.663,4𝑥 –  1.936.450.676  
𝑅2 = 0,98 

 

 Berdasarkan rumus tersebut, dilakukan perhitungan 

dengan variabel x adalah tahun yang diinginkan dan y adalah 

jumlah penumpang, sehingga jumlah penumpang pada tahun 2020 

adalah: 

  
𝑌 =  962.663,4𝑥 –  1.936.450.676 

Dimana: 

Y = jumlah penumpang 

X = tahun rencana 
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𝑌 =  962.663,4(2020) –  1.936.450.676 

𝑌 =  1.944.580.068 –  1.936.450.676 

𝑌 =  8.129.392 penumpang 

 

 Lalu dengan perhitungan yang sama dilakukan sampai 

umur tahun rencana yaitu tahun 2025. Pertumbuhan jumlah 

penumpang commuter line di Stasiun Rawa Buntu selama lima 

tahun umur rencana dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut. 

 

Tabel 4.4 Hasil Forecasting Jumlah Penumpang 

Tahun 
Jumlah 

Penumpang 
Tahun 

Jumlah 

Penumpang 

2015        3,176,279  2020        8,129,392  

2016        4,211,361  2021        9,092,055  

2017        5,527,944  2022       10,054,719  

2018        6,392,297  2023       11,017,382  

2019        6,899,128  2024       11,980,046  

  2025       12,942,709  

  

 Didapatkan jumlah penumpang di Stasiun Rawa Buntu 

pada tahun 2025 yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 dengan jumlah 

12.942.706 orang. 

4.4 Demand Park and Ride 

 Demand parkir di Stasiun Rawa Buntu dapat diketahui 

berdasarkan volume parkir puncak di lahan parkir eksisiting. Pada 

subbab 4.14, diketahui volume parkir puncak untuk kendaraan 

sepeda motor sebesar 250 kendaraan sehingga diambil demand 

kendaraan sepeda motor pada tahun 2020 sebesar 250 kendaraan. 

 Sedangkan volume parkir puncak untuk kendaraan mobil 

sebesar 438 kendaraan, sehingga diambil demand kendaraan mobil 

pada tahun 2020 sebesar 438 kendaraan 
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4.5 Forecasting Demand Park and Ride Untuk Tahun 2025 

  Hasil forecasting jumlah penumpang di Stasiun Rawa 

Buntu pada tahun 2025 adalah sebesar 12.942.706 orang dan 

jumlah penumpang pada tahun 2020 sebesar 8.129.392 orang. 

4.5.1 Forecasting Demand Sepeda Motor Untuk 5 Tahun 

 Rencana 

• Jumlah penumpang 2020 = 8.129.392 orang 

• Jumlah penumpang 2025 = 12.942.706 orang 

• Demand 2025  = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 2020 𝑥 
𝑝𝑒𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 2025

𝑝𝑒𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 2020
 

    = 250  𝑥 
12.942.706

8.129.392
 

    = 398,02 ≈ 400 kendaraan 
 Dari hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan demand 

park and ride kendaraan sepeda motor untuk tahun 2025 sebesar 

400 kendaraan. 

4.5.2 Forecasting Demand Mobil Untuk 5 Tahun Rencana 

•  Jumlah penumpang 2020 = 8.129.392 orang 

• Jumlah penumpang 2025 = 12.942.706 orang 

 

• Demand 2025  = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 2020 𝑥 
𝑝𝑒𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 2025

𝑝𝑒𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 2020
 

    = 438 𝑥 
12.942.706

8.129.392
 

    = 697,33 ≈ 700 kendaraan 
 Dari hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan demand 

park and ride kedaraan mobil untuk tahun 2025 sebesar 700 

kendaraan. 

4.6 Perhitungan Kapasitas Ruang Parkir 

 Perencanaan gedung park and ride dalam tugas akhir ini 

dibangun di lahan parkir eksisting Stasiun Rawa Buntu. Luas 

bangunan yang direncanakan sebesar 7520 m2. 
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 Perencanaan gedung park and ride ini memfasilitasi 

kendaraan pribadi berupa mobil dan sepeda motor. Maka dari itu 

dibutuhkan satuan ruang parkir (SRP) untuk kendaraan jenis mobil 

dan sepeda motor yang sesuai dengan demand parkir yang telah 

dihitung sebelumnya.  

 Dalam perhitungan pada subbab 4.5 tentang demand park 

and ride, diketahui bahwa jumlah kendaraan yang menggunakan 

fasilitas parkir di Stasiun Rawa Buntu pada akhir tahun rencana 

sebesar: 

• Mobil pribadi = 700 SRP 

• Sepeda motor = 400 SRP 

 

 Berdasarkan Peraturan Jenderal Perhubungan Darat (1996) 

yang dapat dilihat pada Tabel 3.1, satuan ruang parkir untuk mobil 

pribadi dan sepeda motor adalah sebagai berikut: 

• Mobil pribadi Gol II = 2,5 m x 5,0 m 

• Sepeda Motor  = 0,75 m x 2,0 m 

 

 Dengan data jumlah sepeda motor dan mobil pribadi calon 

pengguna park and ride Stasiun Rawa Buntu, maka desain 

bangunan yang direncanakan adalah: 

• Luas lahan  = 7520 m2 

• Jumlah lantai  = 3 lantai 

• Ukuran balok  = 80 x 80 cm 

• Ukuran kolom  = 60 x 80 cm 

• Tinggi bersih tiap lantai = 3 m 

4.7 Perhitungan Loket Parkir 

 Loket parkir perlu dihitung kinerjanya untuk menghindari 

adanya antrian panjang yang dapat menakibatkan kemacetan di 

depan park and ride, dan berpotensi mengganggu aktivitas 

pengguna jalan raya lainnya. Perhitungan loket parkir 

menggunakan perhitungan teori antrian. 
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4.7.1 Perhitungan Loket Motor 

• Lama pelayanan = 5 detik (Alvi Rizqi Mazidah, 2015) 

 

• Tingkat kedatangan = λ = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑝𝑒𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

1 𝑗𝑎𝑚
 

       λ = 
400 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑛

1 𝑗𝑎𝑚
 

       λ = 400 kendaraan/jam 

• Tingkat Pelayanan = μ = 
3600 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

5 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
 

       μ = 720 kendaraan 

 

 Dicari dengan 1 pintu masuk 

• Intensitas = ρ = 
𝜆

𝜇
 

      ρ = 
400

720
 

      ρ = 0,55 

 Karena ρ ≤ 1 maka tingkat pelayanan dengan 

menggunakan 1 pintu sudah memenuhi kriteria. Sehingga jumlah 

loket yang direncanakan = 1 loket parkir. Maka panjang antrian 

sebagai berikut: 

• Panjang antrian  = q = 
𝜌

1− 𝜌
 

      q = 
0,55

1− 0,55
 

      q = 1,22 ≈ 2 kendaraan 

 

 Maka, dengan jumlah loket parkir sepeda motor sebanyak 

1 buah, panjang antrian kendaraan yang terjadi sebanyak 2 

kendaraan. 

 

4.7.2 Perhitungan Loket Mobil 

• Lama pelayanan = 7 detik (Wika Wulandari, 2019) 
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• Tingkat kedatangan = λ = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙

1 𝑗𝑎𝑚
 

       λ = 
700 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑛

1 𝑗𝑎𝑚
 

       λ = 700 kendaraan/jam 

 

• Tingkat Pelayanan = μ = 
3600 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

7 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
 

       μ = 514,3 kendaraan 

 

 Dicari dengan 1 pintu masuk 

• Intensitas = ρ = 
𝜆

𝜇
 

      ρ = 
700

514,3
 

      ρ = 1,36 

 Karena ρ > 1 maka tingkat pelayanan dengan 

menggunakan 1 pintu tidak memenuhi kriteria. Sehingga jumlah 

loket yang direncanakan = 2 loket parkir dengan intensitas: 

• Intensitas = ρ = 
𝜆

𝜇
 

      ρ = 
700/2

514,3
 

      ρ = 0,68 

Karena ρ ≤ 1 maka tingkat pelayanan dengan menggunakan 2 

pintu sudah memenuhi kriteria, sehingga panjang antrian sebagai 

berikut: 

• Panjang antrian  = q = 
𝜌

1− 𝜌
 

      q = 
0,68

1− 0,68
 

      q = 2,125 ≈ 3 kendaraan 

 

 Maka, dengan jumlah loket parkir mobil sebanyak 2 buah, 

panjang antrian kendaraan yang terjadi sebanyak 3 kendaraan. 
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4.8 Penentuan Pola Parkir 

4.8.1 Pola Parkir Mobil 

 Pola parkir kendaraan mobil pribadi pada perencanaan 

gedung park and ride ini menggunakan pola parkir dua sisi. Pola 

parkir ini dipilih untuk memaksimalkan lahan yang tersedia, 

dengan sudut parkir 90° seperti pada gambar 4.12. 

 
Gambar 4.12 Pola Parkir Dua Sisi Tegak Lurus 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 

 

4.8.2 Pola Parkir Sepeda Motor 

 Pola parkir yang dipakai pada perencanaan lahan parkir 

untuk sepeda motor ini menggunakan pola parkir pulau. Pola parkir 

pulau ini bertujuan untuk memaksimalkan lahan parkir yang 

tersedia, sehingga tidak terjadi pemborosan lahan yang tidak dapat 

dimanfaatkan dengan baik. Layout pola parkir ini dapat dilihat 

pada gambar 4.13. 

 
Gambar 3.15 Pola Parkir Pulau Sepeda Motor 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pehubungan Darat, 1998) 
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4.9 Perencanaan Lebar Gang 

4.9.1 Lebar Gang Parkir Mobil 

 Berdasarkan Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian 

Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998), 

lebar gang minimal untuk parkiran mobil dengan pola parkir tegak 

lurus atau 90° adalah sebesar 6,5 meter untuk jalur satu arah atau 

ditunjukkan dalam tabel 3.2. 

 Pada perencanaan gedung park and ride dalam tugas akhir 

ini, lebar gang yang digunakan pada lahan parkir untuk mobil 

sebesar 6,5 meter, 7 meter, 7,5 meter, dan 9,5 meter. Lebar gang 

tersebut memenuhi lebar gang minimum sesuai dengan pedoman 

dari Dirjen Perhubungan Darat (1998). 

4.9.2 Lebar Gang Parkir Sepeda Motor 

 Lahan parkir untuk sepeda motor yang tersedia di lantai 

dasar didesain agar lebar gang yang direncanakan sesuai dengan 

Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998). Lebar gang 

minimum untuk lahan parkir sepeda motor sebesar 1,6 meter 

dengan jalur dua arah. 

 Pada perencanaan gedung park and ride dala tugas akhir 

ini, lebar gang yang digunakan pada lahan parkir sepeda motor 

sebesar 2 meter, sehingga lebar tersebut memenuhi lebar gang 

minimum sesuai dengan pedoman dari Dirjen Perhubungan Darat 

(1998). 

4.10 Desain Rambu dan Marka Parkir 

 Rambu dan marka parkir dalam gedung parkir memiliki 

fungsi sebagai petunjuk dan pemandu bagi pengemudi yang 

menggunakan fasilitas gedung parkir ini. Oleh karena itu, rambu 

dan marka parkir harus diletakkan di tempat yang sesuai, sehingga 

pengguna parkir dapat memarkirkan kendaraannya sesuai dengan 

desain lahan parkir yang digunakan. 

 Pada perencanaan gedung Park and Ride di Stasiun Rawa 

Buntu ini, desain rambu dan marka parkir mengacu pada 
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Keputusan Menteri Perhubungan No. 61 Tahun 1993 tentang 

rambu lalu lintas dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 60 

Tahun 1993 tentang Marka Jalan. 

4.10.1 Marka Parkir Kendaraan Mobil 

 Menyesuaikan dengan pola parkir kendaraan mobil, desain 

marka parkir kendaraan mobil pada perencanaan gedung Park and 

Ride ini menggunakan marka tegak lurus atau memiliki sudut 90°. 

Mengacu pada Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas 

Parkir 1998 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, marka 

parkir memiliki lebar garis sebesar 12 cm, dengan panjang 5 meter 

dan jarak antar garis sebesar 2,5 meter yang menyesuaikan dengan 

dimensi SRP mobil. 

4.10.2 Marka Parkir Kendaraan Sepeda Motor 

 Menyesuaikan dengan pola parkir kendaraan sepeda 

motor, desain marka parkir kendaraan sepeda motor pada 

perencanaan gedung park and ride ini menggunakan marka tegak 

lurus atau memiliki sudut 90°. Mengacu pada Pedoman 

Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir 1998 oleh 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, marka parkir memiliki 

lebar garis sebesar 12 cm, dengan panjang 2 meter dan jarak antar 

garis sebesar 0,75 meter yang menyesuaikan dengan dimensi SRP 

sepeda motor. 

4.11 Penentuan Desain Ramp 

 Berdasarkan Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian 

Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998), 

besarnya tanjakan maksimum pada ramp naik gedung parkir 

adalah 15%. Tinggi bersih tiap lantai yang direncanakan pada 

gedung parkir ini sebesar 3 meter dan kemiringan rencana ramp 

sebesar 15%. Dengan menggunakan panduan pada gambar 3.25 

tentang grafik hubungan antara besarnya tanjakan dengan panjang 

ramp, maka didapatkan panjang ramp sebesar 20 meter. 
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 Radius putar untuk peralihan ramp dengan jalur gang 

mengacu pada peraturan dari Direktorat Jenderal Bina Marga 

(1997) yang dapat dilihat pada Tabel 3.3. Digunakan jenis 

kendaraan kecil dimana memiliki radius putar minimum sebesar 

4,2 meter dan radius putar maksimum sebesar 7,3 meter. 

4.12 Rancangan Park and Ride 

 Berdasarkan perhitungan dan perencanaan pada subbab 

sebelumnya, maka dapat direncanakan layout gedung park and 

ride. Gedung parkir memiliki luas lahan 4.200 m2 dengan panjang 

140 meter dan lebar 30 meter. Gedung parkir terdiri dari 3 lantai 

dengan 1 lantai dasar. Pada lantai dasar terdapat ruang parkir untuk 

kendaraan sepeda motor yang dapat menampung sebanyak 400 

kendaraan dan kendaraan mobil sebanyak 197 kendaraan. 

 Pada lantai 1 sampai dengan lantai 2, lahan parkir hanya 

diisi oleh kendaraan mobil, dengan kapasitas parkir sebanyak 230 

kendaraan tiap lantainya dan pada lantai 3 diisi oleh kendaraan 

mobil dengan kapasitas 122 kendaraan. Maka, jumlah kendaraan 

mobil yang dapat ditampung dalam gedung Park and Ride ini 

sebanyak 779 kendaraan. Gedung Park and Ride ini memiliki 

ramp dengan panjang 20 meter dengan kemiringan 15%. Layout 

parkir lantai dasar, layout parkir lantai 1-3, dan potongan gedung 

Park and Ride rencana dapat dilihat pada lampiran.
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis perhitungan dan perencanaan, 

dapat dibuat kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dari Tugas 

Akhir ini. Berikut adala uraian dari kesimpulan Tugas Akhir ini: 

1. Dari hasil evaluasi mengenai Satuan Ruang Parkir lahan 

parkir eksisting berdasarkan Pedoman Perencanaan dan 

Pengoperasian Fasilitas Parkir yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 1998, 

dimensi SRP kendaraan mobil memenuhi standar, 

sedangkan lebar jalur gang tidak memenuhi standar. Untuk 

lahan parkir kendaraan sepeda motor eksisting, dimensi 

SRP maupun lebar gang tidak memenuhi standar. 

2. Setelah dilakukan perhitungan selisih antara volume 

puncak kendaraan dengan jumlah SRP yang tersedia, 

didapatkan jumlah kendaraan yang tidak tertampung 

sebanyak 97 mobil dan 96 sepeda motor. 

3. Dari hasil perhitungan dengan metode regeresi linear 

sederhana, didapatkan demand park and ride pada tahun 

2020 sebesar 250 sepeda motor dan 438 mobil. Sedangkan 

demand untuk 5 tahun rencana (2025) sebesar 400 sepeda 

motor dan 700 mobil. 

4. Dalam perencanaan Gedung Park and Ride yang telah 

dilakukan, didapatkan jumlah SRP yang tersedia sebanyak 

400 untuk sepeda motor dan 779 untuk mobil. Dengan 

panjang gedung 306 meter dan lebar 30 meter, gedung 

parkir ini memiliki kemiringan ramp sebesar 15% dengan 

panjang ramp 20 meter. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis pada Tugas Akhir ini, lahan 

parkir eksisting pada Stasiun Rawa Buntu perlu ada perbaikan. Hal 

ini dikarenakan lahan parkir yang tidak dapat menampung 

kendaraan sesuai dengan demand dan lebar gang yang tidak sesuai 

dengan pedoman parkir yang ada. Oleh karena itu diperlukan 

pembangunan Gedung Park and Ride di Stasiun Rawa Buntu Kota 

Tangerang Selatan. 
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LAMPIRAN 

1. Plot lantai dasar. 

2. Layout Gedung Park and Ride lantai dasar. 

3. Layout Gedung Park and Ride lantai 1-2. 

4. Layout Gedung Park and Ride lantai 3 

5. Potongan memanjang A-A. 

6. Potongan melintang B-B. 
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