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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan ekonomi, sosial dan budaya akan terus berkembang seiring dengan 

kemajuan peradaban manusia. Kemajuan zaman menuntut manusia lebih aktif dan 

kompetitif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya pergerakan manusia, barang, 

dan jasa serta pertambahan populasi menciptakan kegiatan bisnis dan perkantoran di 

pusat kota, termasuk di dalamnya Kota Bojonegoro. Pertumbuhan ekonomi Kota 

Bojonegoro berkembang sangat pesat, hal ini disebabkan karena letak Kota Bojonegoro 

yang ada di persimpangan kota-kota besar.  

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi tersebut, permintaan akan 

fasilitas yang menunjang kegiatan tersebut juga semakin besar. Kebutuhan akan tempat 

pelayanan umum, perkantoran dan fasilitas perdagangan meningkat, terutama untuk pusat 

kota termasuk Kota Bojonegoro. 

Salah satu dampak pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut adalah perlunya sarana 

parkir yang memadai. Hal ini perlu diperhatikan mengingat keberadaan suatu pusat 

kegiatan harus seminimal mungkin menimbulkan gangguan pada arus lalulintas di 

sekitarnya. Kendaraan tidak mungkin jalan terus menerus, suatu saat akan berhenti dan 

pengendara memarkirkan kendaraan untuk melakukan kegiatannya. Jika sudah selesai 

maka pengendara tersebut akan mengambil kendaraannya dari tempat parkir. Saat-saat 

seperti ini dapat menyebabkan kemacetan karena kendaraan yang diparkir hampir keluar 

bersamaan. 

Parkir yang sangat mengganggu kelancaran lalu lintas adalah berada pada badan 

jalan ( on street parking ). Dengan pertimbangan ini maka Supermarket Bravo 

Bojonegoro menerapkan sistem parkir di luar badan jalan ( off street parking ), karena 

aspek keselamatan pengguna parkir dari arus lalu lintas yang bisa menyebabkan 

terjadinya kecelakaan ataupun keamanan dari tindak kejahatan. Arus lalu lintas yang 

lancar karena badan jalan tidak digunakan untuk parkir. 

Supermarket Bravo di Jalan Pemuda Bojonegoro sebagai salah satu swalayan 

terbesar di Kota Bojonegoro, sudah mampu menyediakan lokasi parkir yang dapat 



menampung kendaraan karyawan dan konsumen yang berbelanja, sehingga tidak  

menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas di sekitar swalayan tersebut, terutama pada 

jam-jam sibuk 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di latar belakang, dapat 

dirumuskan : 

1) Bagaimanakah karakteristik parkir Supermarket Bravo di Jalan Pemuda Bojonegoro? 

2) Bagaimanakah kebutuhan ruang parkir Supermarket Bravo di Jalan Pemuda 

Bojonegoro? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian Analisis Karakteristik dan Kebutuhan Parkir (studi kasus 

Supermarket Bravo,Bojonegoro) adalah : 

1. Mengidentifikasi karakteristik parkir Supermarket Bravo di Jalan Pemuda Bojonegoro, 

yang meliputi : 

a) Akumulasi Parkir 

b) Volume Parkir 

c) Tingkat Turnover 

d) Indeks Parkir 

e) Durasi Parkir  

2. Mengetahui kebutuhan ruang parkir di Supermarket Bravo  Jalan Pemuda Bojonegoro. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan dari masalah transportasi, 

khususnya karakteristik parkir di suatu pusat perbelanjaan.. 

2. Dapat di gunakan untuk mengevaluasi kebutuhan ruang parkir mobil dan sepeda motor 

pada areal parkir Supermarket Bravo,Bojonegoro, pada masa yang akan datang.  



E. Batasan Masalah  

Untuk memudahkan dalam pembahasan, perlu adanya pembatasan masalah. 

Adapun ruang lingkup dari batasan masalah sebagai berikut : 

1) Lokasi penelitian adalah area parkir Supermarket Bravo yang terletak di Jalan Pemuda 

Bojonegoro. 

2) Survai dilakukan selama tiga hari, yaitu : 

Hari Jumat, tanggal 12 Januari 2007, pukul 09.00 – 21.30 BBWI. 

Hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2007, pukul 09.00 – 21.30 BBWI. 

Hari Minggu, tanggal 14 Januari 2007, pukul 09.00 – 21.30 BBWI.  

3) Kendaraan yang disurvai adalah mobil dan sepeda motor yang melakukan parkir di 

dalam area parkir Supermarket Bravo. 

4) Parameter yang dihitung dalam karakteristik parkir meliputi: akumulasi parkir, volume 

parkir, turnover parkir, indeks parkir , dan durasi parkir. 
 
 

F. Keaslian Penelitian 

Menurut sepengetahuan penulis, analisis karakteristik dan kebutuhan parkir 

(Studi kasus Supermarket Bravo, Bojonegoro) belum pernah dilakukan penelitian untuk 

penyusunan tugas akhir oleh penyusun sebelumnya dan penulis melakukan penelitian 

untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

 

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

 Beberapa penelitian yang mengambil topik sama yaitu tentang analisis 

karakteristik dan kebutuhan parkir. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah 

metode atau cara survai yang dilakukan dan pustaka-pustaka yang digunakan. Perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi 

di Supermarket Bravo di Jalan Pemuda Bojonegoro. 
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