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ABSTRACT 
The necessity of parking area increase along with automotive industry development. Just the same, 
need of parking area in shopping centre in Surakarta does too, such as: in Solo Grand Mall and 
Hartono Lifestyle Mall. Although there have been provided parking area inside but still thera are 
many customers who park their vehicles outside. That’s why study of it need to be done to know how 
is the real condition of parking area inside. By this study, we will know the condition of parking area 
design, parking characteristic parametres, also the queue system that happen in exit and parking cost 
that occurred. 
Datas needed  include main data that can be got by surveying directly to each parking areas to know  
their real condition of design, to count the value of parking characteristic parametres, and to know 
queue system in exit, also secondary datas which are got by each parking management department to 
know parking cost occurred. 
The result shows that generally condition of parking areas design have been appropriate to standard 
given. But there are several items have not been appropriate, such as: ramps gradient whether in 
straight or spiral ramps, dimension of car parking stalls, motorcycle parking stall marks, lighting in 
spiral ramps. Parking characteristic parametres value in Solo Grand Mall are: maximum parking 
accumulation for motorcycle is 945 vehicles with parking index 145,385% whether for car is 186 
vehicles with parking index 40,879%. Parking volume are 2432 motorcycles and 563 cars. Average 
parking duration are 97.37 minutes for motorcycle and 120.81 minutes for car. Maximum parking 
turnover are 3.742/SRP for motorcycle and 1.237/SRP for car. Parking characteristic parametres 
value in Hatono Lifestyle Mall are: maximum parking accumulation for motorcycle is 846 vehicles 
with parking index 81,739% whether for car is 516 vehicles with parking index 50,588%. Parking 
volume are 1562 motorcycles and 1458 cars. Average parking duration are 178.37 minutes for 
motorcycle and 179.43 minutes for car. Maximum parking turnover are 1.509/SRP for motorcycle 
and 1.429/SRP for car. Queue systems happen in each exits are First In First Out (FIFO) and parking 
cost occurred in Solo Grand Mall is Rp1000,00/hour for motorcycle with max cost Rp7500,00 and 
Rp2000,00/hour for car. Whether in Hartono Lifestyle Mall Rp1000,00 (flat) for motorcycle and 
Rp3000,00 for car. 
Key words: study, parking characteristic, off street parking 
 
ABSTRAKSI 
Kebutuhan akan ruang parkir terus meningkat seiring pertumbuhan industri otomotif. Demikian 
halnya kebutuhan akan ruang parkir di pusat-pusat perbelanjaan di kota Surakarta, misalnya saja di 
Solo Grand Mall dan Hartono Lifestyle Mall. Meskipun telah ada area parkir yang disediakan namun 
tetap saja banyak pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di luar area parkir yang disediakan. 
Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi area parkir yang 
ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi desain area parkir, nilai parameter 
karakteristik parkir, serta sistem antrian yang terjadi di pintu keluar dan tarif yang diberlakukan.  
Data yang diperlukan meliputi data primer yang didapat melalui survai lapangan untuk mengetahui 
kondisi desain area parkir, menghitung nilai parameter karakteristik parkir, dan sistem antrian yang 
terjadi di pintu keluar serta data sekunder yang diperoleh dari manajemen pengelola parkir di masing-
masing pusat perbelanjaan untuk mengetahui tarif parkir yang diberlakukan.  
Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi desain area parkir yang ada telah sesuai 
dengan standar. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai, diantaranya: kemiringan ram lurus dan 
melengkung, ukuran petak parkir mobil, marka petak parkir sepeda motor, dan kondisi pencahayaan 
pada ram spiral. Nilai parameter karakteristik parkir di Solo Grand Mall: akumulasi parkir maksimum 
untuk sepeda motor 945 kendaraan dengan indeks parkir 145,385 % sedangkan akumulasi parkir 
maksimum untuk mobil 186 kendaraan dengan indeks parkir 40,879%. Volume parkir diperoleh 2432 
sepeda motor dan 563 mobil. Durasi parkir rata-rata sepeda motor 97,37 menit dan mobil 120,81 
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menit. Tingkat pergantian parkir maksimum untuk sepeda motor 3,742/SRP dan untuk mobil 
1,237/SRP. Nilai parameter karakteristik parkir di Hartono Lifestyle Mall: akumulasi parkir 
maksimum sepeda motor 846 kendaraan dengan indeks parkir 81,739% dan akumulasi parkir 
maksimum untuk mobil 516 kendaraan dengan indeks parkir 50,588%. Volume parkir diperoleh 1562 
sepeda motor dan 1458 mobil. Durasi parkir rata-rata sepeda motor 178,37 menit dan mobil 179,43 
menit. Tingkat pergantian parkir maksimum untuk sepeda motor = 1,509/SRP dan untuk mobil = 
1,429/SRP. Sistem antrian yang terjadi adalah First In First Out (FIFO) dan tarif parkir yang berlaku 
di Solo Grand Mall adalah Rp1000,00/jam untuk sepeda motor dengan maksimum Rp7500,00 dan 
Rp2000,00/jam untuk mobil. Sedangkan di Hartono Lifestyle Mall Rp1000,00 (flat) untuk sepeda 
motor dan Rp3000,00 (flat) untuk mobil. 
Kata-kata kunci: kajian, karakteristik parkir, off street parking 
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang penelitian 
       Pertumbuhan industri otomotif di dunia terus 
meningkat seiring dengan bertumbuhnya 
perekonomian di negara-negara dunia tersebut. 
Begitu halnya di Indonesia, pada tahun 2012 para 
pengguna mobil pribadi mencapai lebih dari 900 ribu 
pengguna sedangkan para pengguna motor 
menyentuh angka lebih dari 8 juta pengguna. Angka 
tersebut meningkat 12% dari tahun 2011 dan 
diprediksi akan meningkat 7,5% tahun 2013 
(Kompas, 2013). 
       Demikian halnya dengan pusat-pusat 
perbelanjaan yang ada di kota Surakarta seperti Solo 
Grand Mall dan Hartono Lifestyle Mall. Meskipun 
telah tersedia lahan parkir di dalam gedung namun 
masih banyak para pengunjungnya yang 
memarkirkan kendaraannya di luar lahan parkir yang 
disediakan. Hal ini menarik perhatian untuk 
dilakukan kajian mengapa hal tersebut dapat terjadi 
karena bila tetap dibiarkan kian lama akan 
mengganggu pengguna jalan yang lain. 
Parkir dalam Gedung. 
1. Sistem Ram. 

Adapun beberapa sistem ram yang sering 
digunakan antara lain: 
1) Continous Sloping Floors. 

      Merupakan struktur area parkir yang paling 
sederhana bila dibandingkan dengan lainnya. 
Sistem ini berupa lantai-lantai datar dan miring 
menerus tiap lantai yang berfungsi sebagai area 
parkir dan sebagai akses kendaraan untuk 
masuk dan keluar area parkir. Sistem ini juga 
kurang menguntungkan karena tidak 
memisahkan jalur antara kendaraan yang 
masuk dan keluar sehingga sangat berpotensi 
menimbulkan kemacetan di dalam area parkir 
apalagi bila dalam jam sibuk. Oleh karena itu 
perlu dilakukan perhitungan yang benar-benar 
matang sebelum menerapkan sistem ini.  

2) Continous Sloping Floors with Clearway Exit. 
      Sistem ini sama dengan sistem di atas, 
hanya saja sistem ini menyediakan akses 
khusus bagi kendaraan yang ingin keluar dari 
area parkir. Dengan begitu akan menghindari 

kemacetan yang mungkin terjadi akibat 
penyatuan akses masuk dan keluar. Jalur untuk 
akses keluar ini dapat ditempatkan di tengah 
lantai parkir maupun di sudut lantai parkir. 
Namun apabila lahan yang ada terbatas maka 
jalur berbentuk spiral dapat menjadi solusinya. 

3) Continous Sloping Floors with Crossing 
Between Interlocking Floors. 
       Sistem ini menghubungkan tiap-tiap lantai 
parkir dengan ram sebagai jalur masuk dan 
keluar kendaraan yang dibangun di tengah 
lantai parkir. Karena strukturnya tersebut 
sistem ini dirasa kurang menguntungkan bagi 
pengguna parkir karena mereka akan kesulitan 
menemukan tempat parkir yang kosong. Sebab 
setengah area parkirnya ada di bagian lantai 
atas dan setengahnya lagi ada di bagian 
bawahnya. 

4) Level Floor wtth Straight Ramps. 
       Merupakan area parkir berupa lantai datar 
yang dihubungkan oleh ram lurus di bagian 
luar maupun di tengah lantai sebagai akses 
masuk dan keluar kendaraan. Kelemahan dari 
sistem ini adalah luas area parkir yang akan 
banyak berkurang dan keamanan dan 
kenyamanan kendaraan saat akan masuk dari 
ramp ke area parkir dan sebaliknya. Hal ini 
disebabkan ramp dibangun tersendiri dan tegak 
lurus dengan area parkir.  

5) Level Floor with Spiral Ramps. 
       Sistem yang sama seperti sebelumnya 
hanya saja akses untuk masuk dan keluar 
kendaraan dibangun berbentuk spiral. Dengan 
begitu sistem ini dapat menutupi kelemahan 
pada sistem sebelumnya. Akan tetapi dengan 
jalan akses yang berbentuk spiral akan lebih 
banyak memakan waktu para pengguna bila 
dibandingkan dengan ram lurus. 

6) One-Way Ramps. 
       Pada sistem ini dipisahkan antara ram 
untuk kendaraan yang masuk dengan ram 
untuk kendaraan yang ingin keluar. Dengan 
begitu akan mempercepat kendaraan yang akan 
masuk dan keluar area parkir sehingga sirkulasi 



kendaraan di dalam area parkir menjadi lebih 
lancar. 

2. Perlengkapan Fasilitas Parkir dalam Gedung.  
1) Pencahayaan. 

       . Pemasangan lampu 40 watt untuk tiap 
dua sampai tiga petak parkir ditambah dengan 
lampu yang dipasang di sudut-sudut ruang 
parkir dan ramp sudah cukup memadai. Selain 
itu rambu-rambu dan marka juga harus tersinari 
dengan baik (Hobbs, 1995). 

2) Rambu dan Marka. 
       Area yang menjadi tempat parkir harus 
ditandai dengan jelas oleh garis putih. 
Sedangkan area dimana kendaraan tidak boleh 
lewat ditandai dengan kerb atau dengan garis-
garis diagonal. Rambu dan marka juga harus 
dijaga kondisinya agar selalu bersih dan terang 
(Brierly, 1972). 

3) Ventilasi udara. 
       Gedung parkir dengan sisi terbuka sedang 
populer saat ini. Desain ini memberikan sistem 
ventilasi silang yang natural di seluruh bagian 
gedung. Meskipun demikian desain ini akan 
memberikan sedikit pergerakan udara pada 
lantai yang lebih rendah. Oleh karena itu perlu 
dibuat sistem ventilasi mekanik untuk lantai-
lantai tersebut dimana sistem ventilasi tersebut 
dapat membuat pergerakan udara di seluruh 
bagian gedung menjadi lancar (Brierly, 1972).. 

4) Alat pemadam kebakaran. 
       Alat pemdam api harus disediakan dengan 
jumlah yang cukup di tiap lantainya di dalam 
gedung parkir.  Alat pemadam api juga harus 
ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau 
dan terlindungi. Hal ini dilakukan untuk 
mencegah kebakaran yang lebih besar apabila 
terjadi kebakaran-kebakaran kecil di area 
parkir (Brierly, 1972).. 

5) Lift. 
       Kebutuhan lift dalan suatu gedung parkir 
di pusat perbelanjaan merupakan kebutuhan 
pimer yang harus terpenuhi. Untuk pusat 
perbelanjaan sendiri harus tersedia lift dengan 
kapasitas 10-13 orang. Lift juga harus 
dirancang dan dioperasikan dengan sangat baik 
agar tidak banyak memakan waktu para 
penggunanya (Brierly, 1972).. 

6) Telepon. 
       Setidaknya harus tersedia 1 unit telepon di 
tiap lantai dalam gedung parkir. Namun 
sebaiknya tersedia dua unit, satu untuk publik 
dan satu lagi untuk petugas parkir. Hal ini 
diperlukan agar para pengunjung yang hendak 
parkir bias berkomunikasi dengan petugas 
parkir bila memerlukan bantuan drai petugas 
parkir. Misalnya saja apabila seorang 

pengendara yang hendak parkir berada pada 
satu lantai gedung parkir namun ternyata 
tempat parkir tersebut penuh. Dengan adanya 
telepon maka pengendara tersebut dapat 
menghubungi petugas parkir untuk bisa 
dipandu menuju tempat parkir yang masih 
kosong sehingga ia bisa memarkirkan 
kendaraannya (Brierly, 1972). 

Karakteristik Parkir. 
1. Akumulasi Parkir dan Indeks Parkir. 

       Akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan 
yang telah menggunakan lahan parkir ditambah 
dengan kendaraan yang masuk serta dikurangi 
dengan kendaraan yang keluar (Tamin, 2003). 
Akumulasi parkir sangat dibutuhkan untuk 
mengetahui jumlah kendaraan yang telah 
menggunakan lahan parkir dalam selang waktu 
tertentu.  
       Sedangkan indeks parkir adalah prosentase 
dari akumulasi kendaraan pada selang waktu 
tertentu. Indeks parkir dapat dihitung dengan 
membagi jumlah akumulasi kendaraan pada 
selang waktu tertentu dengan kapasitas parkir 
yang tersedia dan dikalikan 100% (Tamin, 2003). 
       Secara matematis akumulasi parkir dan indeks 
parkir dituliskan sebagai berikut: 

 
Akumulasi = (X + Km) – Kl ……. (III.1) 

 
Keterangan: 
X  = kendaraan yang telah ada sebelumnya    

(kendaraan). 
Km  =  kendaraan masuk (kendaraaan). 
Kl =  kendaraan keluar (kendaraan). 
 

 
�� = ���� �����	������

���������	������
	× 100%	   …. (III.2) 

 
Keterangan: 
IP =  Indeks parkir (%). 

 
2. Volume Parkir. 

      Volume parkir adalah jumlah kendaraan yang 
telah menggunakan ruang parkir pada suatu area 
parkir tertentu dalam satuan waktu tertentu 
(Tamin, 2003). Secara matematis volume parkir 
dapat ditulis sebagai berikut: 

 
Volume = X + Km ………………… (III.3) 

 
Keterangan: 
X =  kendaraan yang telah ada sebelumnya 

(kendaraan). 
Km =  kendaraan masuk (kendaraaan). 

 



3. Durasi Parkir. 
       Durasi parkir adalah waktu berapa lama suatu 
kendaraan menggunakan area parkir yang tersedia. 
Durasi parkir dapat dihitung dari selisih antara 
waktu masuk satu kendaraan dan waktu keluar 
kendaraan tersebut (Tamin, 2003). Secara 
matematis dapat ditulis sebagai berikut: 
 

Durasi = Wkeluar - Wmasuk 
…………………………….. (III.4) 

 
Keterangan: 
Wkeluar =  waktu keluar satu kendaraan (menit). 
Wmasuk =  waktu masuk satu kendaraan (menit). 

 
4. Tingkat Pergantian Parkir dan Tingkat 

Penggunaan Parkir. 
       Menurut Tamin (2003) tingkat pergantian 
parkir atau parking turnover adalah jumlah 
kendaraan yang telah menggunakan area parkir 
selama selang waktu tertentu dibagi dengan 
kapasitas area parkir yang tersedia. Sedangkam 
tingkat penggunaan atau occupancy rate ialah 
prosentase perbandingan jumlah akumulasi 
kendaraan dalam selang waktu tertentu dengan 
kapasitas parkir yang tersedia. Tingkat pergantian 
dan tingkat penggunaan parkir dapat dihitung 
dengan rumus (Tamin, 2003): 

 
� = ��� ���	���������	������

���������	������	��������
	   

…………………………….. (III.5) 
 

Keterangan: 
T =  tingkat pergantian parkir (kendaraan). 

 
� = ���� �����	������

���������	������	��������
	× 100%	   

…………………………….. (III.6) 
 

Keterangan: 
O =  tingkat penggunaan parkir (%). 

Teori Antrian. 
1. Komponen Antrian 

Tamin (2003) menyebutkan tiga hal yang 
termasuk dalam komponen antrian, yaitu: 
a) Tingkat kedatangan (λ), yaitu jumlah 

kendaraan atau manusia yang menuju satu 
atau beberapa tempat pelayanan dalam satuan 
waktu tertentu, dinyatakan dalam 
kendaraan/jam atau orang/menit. 

b) Tingkat pelayanan (µ), yaitu jumlah 
kendaraan atau manusia yang dapat dilayani 
oleh satu tempat pelayanan dalam satuan 
waktu tertentu, dinyatakan dalam 
kendaraan/jam atau orang/menit. Sedangkan 
waktu pelayanan adalah waktu yang 

dibutuhkan untuk melayani satu orang atau 
satu kendaraan dan dinyatakan dalam 
menit/kendaraan atau menit/orang. Waktu 
pelayanan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

� � = �
�

	   …………………. (III.7) 
Selain itu ada pula yang disebut sebagai 
nisbah antara tingkat kedatangan dengan 
tingkat pelayanan yang dinotasikan dengan 
rho (ρ) yang besarnya harus kurang dari satu. 
Besar nilai ρ dapat dihitung dengan rumus: 

� = �
�

		 < 1	   …………….. (III.8) 
c) Disiplin antrian, dapat diartikan bagaimana 

satu orang kendaraan dilayani oleh tempat 
pelayanan dalam suatu antrian. Berikut 
beberapa disiplin antrian yang sering 
dijumpai: 
(1) First In First Out (FIFO) atau First 

Come First Served (FCFS).  
(2) First In Last Out (FILO) atau First Come 

Last Served (FCLS).  
(3) First Vacant First Served (FVFS).  

2. Proses Antrian. 
       Secara umum proses antrian terjadi dalam 
empat tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah: 
a) Tahap I, yaitu tahapan ketika sejumlah 

kendaraan bergerak dengan kecepatan tertentu 
menuju suatu tempat pelayanan. Besarnya arus 
tersebut dikatakan sebagai tingkat kedatangan 
(λ). Apabila terjadi beberapa lajur antrian maka 
secara otomatis arus akan terbagi sesuai dengan 
jumlah tempat pelayanan yang beroperasi atau 
bisa ditulis λ/N. 

b) Tahap II, yaitu tahapan  ketika arus kendaraan 
yang datang mulai memasuki lajur antriannya 
dan menunggu dilayani. Waktu yang 
diperlukan mulai dari kendaraan bergabung 
dalam antrian hingga ia dilayani disebut 
sebagai waktu antrian. 

c) Tahap III, ialah tahap dimana kendaraan yang 
telah menunggu mulai dilayani oleh tempat 
pelayanan. Waktu yang dibutuhkan oleh tempat 
pelayanan tersebut untuk melayani satu 
kendaraan disebut sebagai waktu pelayanan. 

d) Tahap IV, ialah tahap terakhir dari sistem 
antrian yakni dimana kendaraan setelah 
dilayani dan kemudian meninggalkan tempat 
pelayanan untuk melanjutkan perjalanannya.   

       Jadi yang disebut sistem antrian adalah 
gabungan dari tahap II dan tahap III sehingga 
waktu sistem antrian adalah lamanya satu 
kendaraan dalam menjalani tahap II dan tahap III. 
Dengan kata lain waktu sistem antrian adalah 
lamanya satu kendaraan yang dihitung mulai saat 
ia bergabung dalam antrian dan menunggu untuk 



dilayani hingga ia selesai dilayani oleh tempat 
pelayanan.  

3. Analisa Disiplin Antrian Sistem FIFO. 
       Untuk menghitung parameter-parameter 
antrian dalam sistem FIFO dapat menggunakan 
rumus berikut (Tamin, 2003): 

� = �
���	�� = �

���	�� …………… (III.9) 
 

� = ��

����	�� = ��

���	��…………….. (III.10) 
 

� = �
���	��…………………….…….. (III.11) 

 
� = �

����	�� = � − �
�

 …………..... (III.12) 
 

Keterangan: 
n = jumlah orang atau kendaraan dalam sistem 

(kend. atau org./satuan waktu).  
q = jumlah orang atau kendaraan dalam antrian 

(kend. atau org./satuan waktu). 
d = waktu orang atau kendaraan dalam sistem 

(satuan waktu). 
w = waktu orang atau kendaraan dalam antrian 

(satuan waktu). 
     Untuk persamaan III.9 dan III.12 hanya untuk 
lajur tunggal dengan � = �

�
< 1. Jika ρ > 1 maka 

diharuskan menambah beberapa lajur. Jika 
terdapat beberapa lajur antrian maka diasumsikan 
tingkat kedatangan akan membagi dirinya secara 
merata sehingga akan membentuk beberapa 
antrian tunggal sehingga rumus III.9 dan III.12 
dapat digunakan. Selain itu juga diasumsikan 
kendaraan yang telah antri tidak boleh pindah ke 
antrian lain dan diasumsikan pula waktu 
pelayanan sama sehingga standar deviasinya 
relative kecil. 

4. Analisa Disiplin Antrian Sistem FVFS. 
       Untuk menghitung parameter-parameter 
antrian dalam sistem FVFS dapat menggunakan 
rumus berikut (Tamin, 2003): 

� =
�.�.��

�
�

�

�����!.��.����� . ��0�+ �
�
 ……. (III.13) 
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�
�

�
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Keterangan: 
n  = jumlah orang atau kendaraan dalam 

sistem (kend. atau org./satuan waktu).  
q = jumlah orang atau kendaraan dalam 

antrian (kend. atau org./satuan waktu). 
d  = waktu orang atau kendaraan dalam sistem 

(satuan waktu). 
w  = waktu orang atau kendaraan dalam antrian 

(satuan waktu). 
p(0) = peluang terjadinya kondisi ketika tidak 

ada kendaraan atau orang dalam sistem 
antrian. 

K = jumlah tempat pelayanan. 
       Diasumsikan hanya terjadi satu antrian 
dimana kendaraan atau orang terdepan akan 
dilayani dahulu oleh tempat pelayanan yang 
kosong. 

Tarif Parkir 
1. Pengertian Tarif Parkir. 

       Tarif parkir adalah biaya yang harus 
dikeluarkan atau dibayarkan oleh pemilik 
kendaraan selama memarkirkan kendaraannya 
pada suatu lahan parkir tertentu (Tamin, 2003). 
Adapun sistem tarif yang biasa digunakan antara 
lain: 
a) Tarif flat/tetap atau sama sepanjang hari, yakni 

sistem pembebanan tarif yang tidak 
membedakan lamanya waktu parkir yang 
dihabiskan. 

b) Tarif berdasarkan zona, biaya tarif berbeda 
berdasarkan daerah/zona yang ditetapkan. 
Daerah di pusat kota biasanya zona dengan 
tarif paling mahal.  

c) Tarif progresif, yakni besar tarif akan berubah 
tergantung dari lama waktu parkir yang 
dihabiskan suatu kendaraan. 

d) Tarif sistem kombinasi yakni sistem tarif yang 
menggabungkan tarif flat dan tarif progresif.  

2. Penetapan Tarif Parkir di Kota Surakarta. 
       Besar tarif parkir ditetapkan tidak hanya 
berdasarkan pada perhitungan pengembalian 
investasi atau untuk mencari keuntungan finansial 
semata oleh pengelola akan tetapi tarif parkir juga 
ditetapkan berdasarkan sarana untuk 
mengendalikan lalu lintas.  
       Fasilitas parkir yang dikelola oleh swasta tarif 
parkirnya akan dihitung oleh pihak intern swasta 
tersebut tanpa campur tangan pemerintah daerah. 
Namun pihak swasta tersebut diwajibkan 
membayar retribusi ke pemerintah daerah yang 
besarnya telah diatur dalam peraturan daerah 
(Alamsyah, 2000). 



       Penetapan besar retribusi yang harus 
dibayarkan oleh para pengelola parkir di Kota 
Surakarta sendiri telah diatur dalam Perda No. 20 
Tahun 2002 tentang pajak daerah. Sedangkan 
penetapan besar tarif parkirnya diatur dalam Perda 
No. 9 tahun 2011. 

 
METODE PENELITIAN 
        Penelitian dilakukan dengan melakukan survai 
langsung dilapangan untuk mendapatkan data-data 
primer dan melakukan wawancara dengan 
manajemen pengelola parkir untuk mendapatkan data 
sekunder. Selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap 
standart-standart yang ada mengenai desain area 
parkir  dan dilakukan analisa data untuk mengetahui 
nilai parameter karakteristik parkir dan bagaimana 
antrian yang terjadi di puntu keluar saat itu. Selain itu 
juga dihitung pendapatan parkir pada saat itu 
berdasarkan data yang didapat. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kondisi Area Parkir 
1. Kondisi area parkir di Solo Grand Mall. 

a) Luas area parkir 
       Area parkir di Solo Grand Mall terdiri dari 
lima lantai .Lantai basement digunakan untuk 
parkir sepeda motor dan mobil Lantai ground 
juga digunakan untuk parkir sepeda motor dan 
mobil. Lantai 4, 4a dan lantai 5 digunakan 
seluruhnya untuk parkir mobil. Adapun luasan 
untuk area parkirnya saja sebagai berikut: 
(1) Lantai ground: 

(a) Parkir sepeda motor =     422,40 m2 
(b) Parkir mobil =     258,75 m2 

(2) Lantai basement: 
(a) Parkir sepeda motor =     617,60 m2 
(b) Parkir mobil =     157,50 m2 

(3) Lantai 4  =   1766,25 m2 
(4) Lantai 4a =   1417,50  m2 
(5) Lantai 5 =   1518,75 m2 

Total =   6158,75 
m2 

b) Kondisi area parkir 
Tabel 1. Hasil Evaluasi Kondisi Area Parkir di Solo 

Grand Mall 

Sesuai
Belum 
Sesuai

a. Kemiringan ram lurus adalah 
17,96 %.

b. Kemiringan ram spiral 10,48 % 
dengan radius putar 12,19 m.

c. Ram dibuat dua arah, masing-
masing jalur memiliki lebar 3,00
 m dan dibatasi dengan kerb 
yang dit inggikan dengan lebar 
60 cm.

d. Tinggi t iap ruang parkir sekitar 
3,00 m.

a. Sirkulasi mobil 1 arah, dengan 
lebar gang tersempit  4,50 m.

b. Sirkulasi motor 1 arah, dengan 
lebar gang tersempit  1,00 m.

c. Panjang gang baik untuk parkir 
mobil maupun untuk sepeda 
motor t idak ada yang melebihi 
100 m. maksimum 35 m untuk 
parkir mobil dan 34,40 meter 
untuk sepeda motor.

a. Untuk sepeda motor berukuran 
0,80 m  x 2,00 m

b. Untuk mobil berukuran 2,50 m 
 x 4,50 m.

a. Lengan pembatas 
membutuhkan waktu 2 detik 
untuk berpindah dari posisi 
vertikal ke horizontal setelah 
kendaraan melintas.
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Data Primer: 
1. Dimensi area parkir. 
2. Petak parkir. 
3. Fasilitas pendukung area parkir. 
4. Jumlah kendaraan masuk dan  keluar. 
5. Waktu pelayanan di pintu keluar area 

parkir. 
 

Data Sekunder: 
1. Sistem pengoperasian pintu keluar dan 

panjang antrian yang diperbolehkan. 
2. Sistem pentarifan.  
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Desain Area Parkir 
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Kesimpulan dan Saran 

Selesai 



 
Tabel 1. Hasil Evaluasi Kondisi Area Parkir di Solo 

Grand Mall (lanjutan) 

Sesuai
Belum 
Sesuai

b. Bel suara pemandu berbunyi 
ketika ada kendaraan yang 
akan masuk dan lampu tanda 
berkedip otomatis.

c. Lengan pembatas tetap pada 
posisi horizontal ketika
kendaraan yang akan masuk  
belum mengambil tiket . Lengan 
pembatas kembali ke posisi 
vertikal ket ika ada kendaraan
 yang telah mengambil tiket akan 
melintas di bawahnya.

a. Pada area t empat  parkir 
digunakan markah garis berupa 
garis putih.
Marka untuk petak parkir
 khususnya sepeda motor
 hampir tidak terlihat.

b. Markah penunjuk arah cukup 
jelas terbaca.

c. Rambu juga jelas terbaca dan 
mampu mengarahkan
 pengunjung.

a. Lampu terpasang pada setiap 
± 25 m2 sehingga semua petak 
parkir tersinari dan set iap ruang
parkir tersinari baik.

b. Pada ram spiral tidak terpasang 
lampu sehingga sedikit  gelap.

a. Tersedia di masing-masing lantai 
area parkir 2 buah alat  
pemadam api dan 2 buah selang.

b. Alat diletakkan di dalam kotak 
kaca yang aman dan diletakkan 
tidak menempel dengan lantai

a. Tersedia lift  dengan kapasitas 
24 orang/1600 kg.8
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2.  Kondisi area parkir di Hartono Lifestyle Mall. 
a) Luas area parkir 

       Area parkir di Hartono Lifestyle Mall 
terdiri dari enam lantai .Lantai basement 1 dan 
2 digunakan untuk mobil. Lantai lower ground 
digunakan untuk parkir sepeda motor dan 
mobil. Lantai 2, P1 dan lantai P2 digunakan 
seluruhnya untuk parkir mobil. Adapun luasan 
untuk area parkirnya saja sebagai berikut: 
(1) Lantai basement 1 =  3492,50 m2 
(2) Lantai basement 2 =  3492,50 m2 
(3) Lantai lower ground: 

(a) Parkir sepeda motor =  1656,00 m2 
(b) Parkir mobil =  1553,75 m2 

(4) Lantai 2 =  1553,75 m2 
(5) Lantai P1 =  1553,75 m2 
(6) Lantai P2 =  2378,75 m2 

Total =15621,00 m2 

 
b) Kondisi area parkir 

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kondisi Area Parkir di 
Hartono Lifestyle Mall 

Sesuai Belum 
Sesuai

a. Kemiringan ram lurus adalah 
14,37 %.

b. Kemiringan ram spiral 5,53 % 
dengan radius putar 16,50 m.

c. Ram dibuat dua arah, masing-
masing jalur memiliki lebar 3,00
 m dan dibatasi dengan kerb 
yang dit inggikan dengan lebar 
30 cm.

d. T inggi t iap ruang parkir sekitar 
3,00 m.

a. Sirkulasi mobil 1 arah, dengan 
lebar gang tersempit 4,30 m.

b. Sirkulasi motor 1 arah, dengan 
lebar gang 1,00 m.

c. Panjang gang baik untuk parkir 
mobil maupun untuk sepeda 
motor t idak ada yang melebihi 
100 m. maksimum 90 m untuk 
parkir mobil dan 48 meter 
untuk sepeda motor.

a. Untuk sepeda motor berukuran 
0,80 m  x 2,00 m

b. Untuk mobil berukuran 2,50 m 
 x 5,50 m.

a. Lengan pembatas 
membutuhkan waktu 2 det ik 
untuk berpindah dari posisi 
vertikal ke horizontal setelah 
kendaraan melintas.

b. Bel suara pemandu berbunyi 
ket ika ada kendaraan yang 
akan masuk dan lampu tanda 
berkedip otomatis.

c. Lengan pembatas tetap pada 
posisi horizontal ketika
kendaraan yang akan masuk  
belum mengambil t iket. Lengan 
pembatas kembali ke posisi 
vertikal ketika ada kendaraan
 yang telah mengambil t iket  akan 
melintas di bawahnya.

a. Pada area tempat  parkir 
digunakan markah garis berupa 
garis kuning lurus.
Marka untuk petak parkir
 untuk sepeda motor
 tidak terlihat.

b. Markah penunjuk arah cukup 
jelas terbaca.
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Tabel 2. Hasil Evaluasi Kondisi Area Parkir di 

Hartono Lifestyle Mall (lanjutan). 

Sesuai Belum 
Sesuai

c. Rambu juga jelas terbaca dan 
mampu mengarahkan
 pengunjung.

a. Lampu terpasang pada setiap 
1 m2 sehingga semua petak 
parkir tersinari dan setiap ruang
parkir tersinari baik.

b. Pada ram spiral t idak terpasang 
lampu sehingga sedikit  gelap.

a. Tersedia di masing-masing lantai 
area parkir 1 buah alat  
pemadam api dan 1 hydrant .

b. Alat  pemadam diletakkan 
tergantung di dinding dan
tidak menempel dengan lantai

a. Tersedia lift  dengan kapasitas 
21 orang/1600 kg.

No
.

Poin 
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hasan
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Keterangan
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Karakteristik Parkir 
1. Karakteristik Parkir di Solo Grand Mall. 

a.  Akumulasi dan Indeks parkir.                                                   

 
Gambar 1.  Grafik Akumulasi Parkir Sepeda Motor 

di Solo Grand Mall 
 
       Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa data 
dikelompokkan menjadi selama selang waktu 15 
menitan. Selain itu juga diketahui jumlah sepeda 
motor yang masuk area parkir terbanyak pada selang 
waktu 11.45 – 12.00 dengan 161 kendaraan dan 

sepeda motor yang keluar area parkir terbanyak pada 
selang waktu 13.30 – 13.45 dengan 143 kendaraan. 
Jumlah sepeda motor yang masuk ke area parkir 
adalah 2414 kendaraan selama selang waktu survai. 
Sedangkan yang keluar berjumlah 2432 kendaraan. 
Ini berarti ada 18 sepeda motor yang telah ada di 
dalam area parkir sebelum survai dilakukan. 
       Akumulasi dan indeks parkir terus meningkat 
mulai selang waktu 08.45 – 09.00 sampai mencapai 
puncaknya pada selang waktu 13.15 – 13.30 dengan 
jumlah akumulasi parkir 945 kendaraan dan indeks 
parkirnya 145,385 %. Selanjutnya jumlah akumulasi 
dan indeks parkir terus turun hingga selang waktu 
17.00 – 17.15. 
       Dengan melihat akumulasi parkir mencapai 945 
kendaraam dan kapasitas parkir yang tersedia ialah  
650 kendaraan, maka mulai selang waktu 11.45 – 
12.00 hingga selang waktu 15.00 – 15.15 
sesungguhnya area parkir tersebut telah melebihi 
kapasitasnya dan sangat padat. Hal ini dikarenakan 
pada jam-jam tersebut merupakan saatnya orang 
menunaikan ibadah sholat, makan siang, dan 
sebagian besar orang selesai melakukan aktivitas 
rumahnya dan memulai liburan mereka di hari 
minggu sehingga banyak pengunjung yang datang 
pada selang waktu tersebut. 
 

 
Gambar 2.  Grafik Akumulasi Parkir Mobil  di Solo 

Grand Mall 
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       Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa 
data dikelompokkan menjadi selama selang waktu 
15 menitan. Selain itu juga diketahui jumlah mobil 
yang masuk area parkir terbanyak pada selang 
waktu 12.15 – 12.30 dengan 39 kendaraan. Jumlah 
mobil yang keluar area parkir terbanyak pada 
selang waktu 14.00 – 14.15 dengan 40 kendaraan. 
Jumlah mobil yang masuk ke area parkir adalah 
552 kendaraan selama selang waktu survai. 
Sedangkan yang keluar berjumlah 563 kendaraan. 
Ini berarti ada 11 mobil yang telah ada di dalam 
area parkir sebelum survai dilakukan dan telah 
keluar selama survai dilakukan. 
       Akumulasi dan indeks parkir terus meningkat 
mulai selang waktu 08.45 – 09.00 sampai 
mencapai puncaknya pada selang waktu 13.00 – 
13.15 dengan jumlah akumulasi parkir 186 
kendaraan dan indeks parkir sebesar 40,879%. 
Selanjutnya jumlah akumulasi parkir terus turun 
hingga selang waktu 17.00 – 17.15. 
       Dengan melihat akumulasi parkir mencapai 
186 kendaraan dan indeks parkir yang hanya 
40,879% sedangkan kapasitas parkir yang tersedia 
ialah  455 kendaraan, ini berarti masih sangat 
banyak tersedia lahan parkir yang kosong di 
dalam area parkir yang disediakan. Ini bisa 
disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang 
memilih untuk parkir di luar area parkir yang 
disediakan. 

b.  Volume Parkir. 
       Berdasarkan survai yang dilakukan selama 
selang waktu survai, yakni pukul 08.45 WIB 
sampai dengan 17.15 WIB pada tanggal 2 Maret 
2014, maka diperoleh volume sepeda motor yang 
telah menggunakan area parkir selama waktu 
survai adalah sebesar 2432 kendaraan. Sedangkan 
jumlah mobil yang telah menggunakan area parkir 
selama waktu survai adalah sebesar 563 
kendaraan.  
       Jumlah volume sepeda motor lebih banyak 
dibandingkan dengan jumlah volume mobil 
karena pengunjung lebih banyak yang 
menggunakan sepeda motornya dibandingkan 
yang menggunakan mobil. 

c.  Durasi Parkir. 
       Berdasarkan data yang diperoleh 
selanjutnya dilakukan perhitungan durasi 
parkir. Perhitungan dilakukan dengan 
mengelompokkan durasi parkir kendaraan ke 
dalam durasi 15 menit. Gambar 3 di bawah ini 
merupakan grafik hubungan antara durasi parkir 
dengan jumlah sepeda motor dan mobil yang 
parkir. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa 
durasi parkir paling lama dilakukan oleh sepeda 
motor ialah antara 75 hingga 90 menit dengan 

jumlah 290 kendaraan. Sedangkan durasi parkir 
paling lama dilakukan mobil ialah selama 120 
hingga 135 menit dengan jumlah 70 kendaraan. 

 
Gambar 3. Grafik Durasi Parkir Sepeda Motor dan 

Mobil  di Solo Grand Mall 
 

       Berdasarkan durasi parkir yang ada kemudian 
perhitungan dihitung durasi parkir rata-ratanya. 
Hasilnya untuk sepeda motor adalah sebesar 97,37 
menit. Sedangkan untuk mobil durasi rata-ratanya 
sebesar 120,81 menit. 

d.  Tingkat Pergantian dan Penggunaan Parkir. 
       Berdasarkan akumulasi parkir yang terjadi 
dapat dihitung tingkat pergantian dan 
penggunaan parkirnya. 
       Hasilnya ialah tingkat pergantian parkir 
maksimum sepeda motor terjadi adalah sebesar 
3,742. Hal ini berarti bahwa selama 15 menit 
satu petak parkir ditempati oleh 3,742 
kendaraan. Sedangkan bila dilihat selama 
selang waktu survai yakni pukul 08.45 – 17.15 
satu petak parkir ditempati oleh 70,768 
kendaraan. Jika dilihat dari sisi pendapatan 
parkir ini berarti setiap petak parkir akan 
menghasilkan 70,768 kali tarif parkir tetap. 
Sedangkan tingkat pergantian parkir 
maksimum mobil terjadi adalah sebesar 1,237. 
Hal ini berarti bahwa selama 15 menit satu 
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petak parkir ditempati oleh 1,237 kendaraan. 
Sedangkan bila dilihat selama selang waktu 
survai yakni pukul 08.45 – 17.15 satu petak 
parkir ditempati oleh 22,202 kendaraan. Jika 
dilihat dari sisi pendapatan parkir ini berarti 
setiap petak parkir akan menghasilkan 22,202 
kali tarif parkir tetap. 

2. Karakteristik Parkir di Hartono Lifestyle Mall. 
a.  Akumulasi dan Indeks parkir. 

 
Gambar 4. Grafik Akumulasi Parkir Sepeda Motor  

di Hartono Lifestyle Mall 
 

       Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat bahwa 
data dikelompokkan dalam selang waktu 15 
menitan. Selain itu juga diketahui jumlah 
sepeda motor yang masuk area parkir 
terbanyak pada selang waktu 13.00 – 13.15 
dengan 90 kendaraan dan sepeda motor yang 
keluar area parkir terbanyak pada selang waktu 
15.30 – 15.45 dengan 75 kendaraan. Jumlah 
sepeda motor yang masuk ke area parkir adalah 
1454 kendaraan selama selang waktu survai. 
Sedangkan yang keluar berjumlah 978 
kendaraan. Ini berarti ada 476 sepeda motor 

yang ada di dalam area parkir dan belum keluar 
hingga survai selesai dilakukan. 
       Akumulasi dan indeks parkir terus 
meningkat mulai selang waktu 08.45 – 09.00 
sampai mencapai puncaknya pada selang 
waktu 14.00 – 14.15 dengan jumlah akumulasi 
parkir 846 kendaraan dan indeks parkirnya 
81,739 %. Selanjutnya jumlah akumulasi dan 
indeks parkir terus turun hingga selang waktu 
17.00 – 17.15. 

            Dengan melihat akumulasi parkir puncak 
yang hanya mencapai 846 kendaraam dan 
kapasitas parkir yang tersedia ialah 1035 
kendaraan. Hal ini berarti selama selang waktu 
survai sesungguhnya area parkir tersebut masih 
cukup kosong karena ruang parkir hanya terisi 
maksimum sekitar 82% dari kapasitas parkir 
yang tersedia. Jadi untuk area parkir sepeda 
motor masih sangat cukup melayani sepeda 
motor yang parkir. 

 
Gambar 5. Grafik Akumulasi Parkir Mobil di 

Hartono Lifestyle Mall 
 

b.  Volume Parkir. 
        Dalam penelitian ini volume parkir 
dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang 
menggunakan area parkir selama selang waktu 
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survai, yakni pukul 08.45 WIB sampai dengan 
17.15 WIB pada tanggal 16 Maret 2014. Dari 
hasil pengamatan didapat jumlah sepeda motor 
yang telah menggunakan area parkir selama 
waktu survai adalah sebesar 1562 kendaraan. 
Sedangkan jumlah mobil yang telah 
menggunakan area parkir selama waktu survai 
adalah sebesar 1458 kendaraan. Jumlah volume 
sepeda motor lebih banyak dibandingkan 
dengan jumlah volume mobil karena 
pengunjung lebih banyak yang menggunakan 
sepeda motornya dibandingkan yang 
menggunakan mobil. 

c.  Durasi Parkir. 
       Perhitungan durasi parkir kendaraan yang 
menggunakan area parkir dikelompokkan ke 
dalam durasi waktu 15 menitan.  

 

Gambar 6. Grafik Durasi Parkir Sepeda Motor 
dan Mobil di Hartono Lifestyle Mall 

 
       Gambar 6 merupakan grafik hubungan 
antara durasi parkir dengan jumlah sepeda 
motor dan mobil yang parkir. Dari grafik 
tersebut dapat dilihat bahwa durasi parkir 
paling lama dilakukan oleh sepeda motor ialah 
antara 270 hingga 285 menit dengan jumlah 
125 kendaraan. Sedangkan durasi parkir paling 
lama dilakukan mobil ialah selama 240 hingga 

255 menit dengan jumlah 118 kendaraan. 
Selanjutnya dihitung durasi parkir rata-rata dari 
durasi parkir sepeda motor dan mobil. Hasilnya 
durasi parkir rata-rata untuk sepeda motor 
adalah sebesar 178,37 menit. Sedangkan untuk 
mobil durasi rata-ratanya sebesar 179,43 menit. 

d. Tingkat Pergantian dan Penggunaan Parkir. 
       Perhitungan tingkat pergantian dan 
penggunaan parkir dihitung berdasarkan 
akumulasi parkir yang terjadi.  
       Maka didapat tingkat pergantian parkir 
maksimum sepeda motor terjadi adalah sebesar 
1,509. Hal ini berarti bahwa selama 15 menit 
satu petak parkir ditempati oleh 1,509 
kendaraan. Sedangkan bila dilihat selama 
selang waktu survai yakni pukul 08.45 – 17.15 
satu petak parkir ditempati oleh 29,401 
kendaraan. Jika dilihat dari sisi pendapatan 
parkir ini berarti setiap petak parkir akan 
menghasilkan 29,401 kali tarif parkir tetap. 
Sedangkan tingkat pergantian parkir 
maksimum mobil terjadi adalah sebesar 1,429. 
Hal ini berarti bahwa selama 15 menit satu 
petak parkir ditempati oleh 1,429 kendaraan. 
Sedangkan bila dilihat selama selang waktu 
survai yakni pukul 08.45 – 17.15 satu petak 
parkir ditempati oleh 24,124 kendaraan. Jika 
dilihat dari sisi pendapatan parkir ini berarti 
setiap petak parkir akan menghasilkan 24,124 
kali tarif parkir tetap. 
 

Analilsis Antrian 
1. Analisis antrian di loket keluar area parkir Solo 

Grand Mall. 
       Analisis antrian dilakukan di loket keluar 
sepeda motor dan mobil. Untuk sepeda motor 
dilakukan pada interval waktu survai 13.30 – 
13.45 dengan jumlah 143 kendaraan yang keluar. 
Sedangkan untuk mobil dilakukan pada interval 
14.00 – 14.15 dengan jumlah kendaraan keluar 
sebanyak 40 kendaraan. 
       Berdasarkan survai yang dilakukan antrian 
yang terjadi adalah sistem antrian FIFO (First In 
First Out) dengan jumlah loket yang beroperasi 
melayani pada waktu tersebut ada 3 unit untuk 
sepeda motor dan 3 unit untuk mobil. Selanjutnya 
analisis antrian akan dilakukan sebagai berikut: 
a. Analisa antrian untuk sepeda motor. 

Tingkat kedatangan (λ) = 143 kendaraan/15 
menit = 9,533  kendaraan/menit ≈ 10 
kendaraan/menit.  
Waktu pelayanan (WP) rata-rata tiap 
kendaraan = 17,44 detik.  
Maka dapat dihitung tingkat pelayanan (μ): 

� =
60

17,44
= 3,44 ≈ 4	kendaraan/menit	 
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Maka didapat nilai ρ, yaitu: 

� = 	
λ
μ

=
10
4

= 2,5 > 1 

Nilai ρ > 1, mengatakan bahwa bila hanya 1 
pintu keluar yang dioperasikan maka akan 
terjadi antrian yang panjang dan dapat 
mengganggu sirkulasi kendaraan di area 
parkir. Dengan asumsi tingkat kedatangan 
akan terbagi merata pada tiap pintu keluar 
yang dioperasikan maka dapat dihitung berapa 
sebaiknya pintu keluar harus dioperasikan: 

� = 	
��

�
�

μ
=

���
�

�

4
< 1 

Didapat nilai N = 2,5. Jadi pintu keluar 
minimal harus dioperasikan sebanyak 3 pintu 
keluar. 
Jadi 3 pintu keluar yang telah dioperasikan 
oleh pengelola area parkir Solo Grand Mall 
sudah tepat.   
Dengan N = 3, maka dapat dihitung 
parameter-parameter antrian yang terjadi, 
yakni: 

� =
λ

�μ − λ�=
���

�
�

�4 − ��
�

�
= 5	kendaraan 

� =
λ�

μ	�μ − λ�=
���

�
�

�

4	 �4 − ��
�

�
= 4,16

≈ 4	kendaraan 
Jadi dapat dikatakan terdapat 4 kendaraan 
dalam satu antrian di pintu keluar sehingga 
total terdapat 12 kendaraan dalam antrian. 
Bila diasumsikan 1 sepeda motor memiliki 
panjang 2 m, panjang antrian yang terjadi 
adalah 8 m. 

� =
1

�μ − λ�=
1

�4 − ��
�

�
= 1,50	menit

= 1	menit	30	detik. 

� =
λ

μ	�μ − λ�=
��
�

4	 �4 − ��
�

�
= 1,25	menit

= 1	menit	15	detik. 
Jadi setiap pengendara harus menunggu 
selama 1 menit 30 detik sampai ia dilayani. 
 
Bila 4 loket yang tersedia dioperasikan 
seluruhnya, maka: 

� =
λ

�μ − λ�=
���

�
�

�4 − ��
�

�
= 1,67

≈ 2	kendaraan 

� =
λ�

μ	�μ − λ�=
���

�
�

�

4	 �4 − ��
�

�
= 1,04

≈ 1	kendaraan 
Jadi bila 4 pintu keluar yang dioperasikan 
seluruhnya hanya akan terdapat 1 kendaraan 
saja di setiap pintu keluar atau tidak terjadi 
antrian. 

b. Analisa antrian untuk mobil. 
Tingkat kedatangan (λ) = 40 kendaraan/15 
menit = 2,667  kendaraan/menit ≈ 3 
kendaraan/menit.  
Waktu pelayanan (WP) rata-rata tiap 
kendaraan = 47,20 detik.  
Maka dapat dihitung tingkat pelayanan (μ): 

� =
60

47,20
= 1,27 ≈ 2	kendaraan/menit 

Maka didapat nilai ρ, yaitu: 

� = 	
��

�
�

μ
=

��
�
�

2
= 0,5 < 1 

Nilai ρ < 1, mengatakan bahwa tiga pintu 
keluar yang beroperasi sudah cukup 
mengakomodir kendaraan-kendaraan yang 
akan keluar. Maka dapat dihitung nilai 
parameter-parameter antriannya dengan N = 
3:  

� =
λ

�μ − λ�=
��

�
�

�2 − �
�

�
= 1	kendaraan 

� =
λ�

μ	�μ − λ�=
��

�
�

�

2	 �2 − �
�

�
= 0,5

≈ 1	kendaraan 
 
Jadi dapat dikatakan terdapat 1 kendaraan 
dalam satu antrian di pintu keluar atau tidak 
terjadi antrian sehingga total terdapat 3 
kendaraan dalam antrian.  
     

2. Analisis antrian di loket keluar area parkir Hartono 
Lifestyle Mall. 
       Analisis antrian dilakukan di loket keluar 
sepeda motor dan mobil. Untuk sepeda motor 
dilakukan pada interval waktu survai 15.30 – 
15.45 dengan jumlah 75 kendaraan yang keluar. 
Sedangkan untuk mobil dilakukan pada interval 
14.00 – 14.15 dengan jumlah kendaraan keluar 
sebanyak 77 kendaraan. 
       Berdasarkan survai yang dilakukan antrian 
yang terjadi adalah sistem antrian FIFO (First In 
First Out) dengan jumlah loket yang beroperasi 
melayani pada waktu tersebut ada 2 unit untuk 
sepeda motor dan 3 unit untuk mobil. Selanjutnya 
analisis antrian akan dilakukan sebagai berikut: 



a. Analisa antrian untuk sepeda motor. 
Tingkat kedatangan (λ) = 75 kendaraan/15 
menit = 5  kendaraan/menit.  
Waktu pelayanan (WP) rata-rata tiap 
kendaraan = 11,24 detik.  
Maka dapat dihitung tingkat pelayanan (μ): 

� =
60

11,24
= 5,34 ≈ 6	kendaraan/menit 

Maka dihitung nilai ρ: 

� = 	
λ
μ

=
5
6

= 0,83 < 1 

Nilai ρ < 1, mengatakan bahwa dua pintu 
keluar yang beroperasi sudah cukup 
mengakomodir kendaraan-kendaraan yang 
akan keluar. Maka dapat dihitung nilai 
parameter-parameter antriannya dengan N = 
2:  

� =
λ

�μ − λ�=
��

�
�

�6 − �
�

�
= 0,71	kendaraan 

� =
λ�

μ	�μ − λ�=
��

�
�

�

6	 �6 − �
�

�
= 0,3	kendaraan 

Jadi dapat dikatakan total terdapat 1 
kendaraan saja yang mengantri dengan dua 
loket yang beroperasi.  

b. Analisa antrian untuk mobil. 
Tingkat kedatangan (λ) = 77 kendaraan/15 
menit = 5,133  kendaraan/menit ≈ 5 
kendaraan/menit.  
Waktu pelayanan (WP) rata-rata tiap 
kendaraan = 16,27 detik.  
Maka dapat dihitung tingkat pelayanan (μ): 

� =
60

16,27
= 3,69	 ≈ 4	kendaraan/menit 

Maka dapat dihitung nilai ρ: 

� = 	
��

�
�

μ
=

��
�
�

4
= 0,42 < 1 

Nilai ρ < 1, mengatakan bahwa tiga loket yang 
beroperasi sudah cukup mengakomodir 
kendaraan-kendaraan yang akan keluar. Maka 
dapat dihitung nilai parameter-parameter 
antriannya, dengan N = 3:  

� =
λ

�μ − λ�=
��

�
�

�4 − �
�

�
= 0,71	kendaraan 

� =
λ�

μ	�μ − λ�=
��

�
�

�

4	 �4 − �
�

�
= 0,30	kendaraan 

Jadi dapat dikatakan total terdapat 1 
kendaraan saja yang mengantri dengan tiga 
loket yang beroperasi.  

Tarif Parkir 
       Tarif parkir untuk area parkir off street 
ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dari pengelola 
parkir dalam hal ini ialah Centre Park sebagai 
pengelola parkir di Solo Grand Mall dan Solo 
Secureindo sebagai pengelola parkir di Hartono 
Lifestyle Mall. Adapun besaran tarif parkir yang 
ditetapkan oleh masing-masing pengelola adalah:  
Tabel 3. Sistem pentarifan 

Motor Mobil

1 Centre Park
Rp1000,00/jam 

(maks. Rp7500,00)
Rp2000,00/jam 

2 Solo Securindo Rp1000,00(flat) Rp3000,00 (flat)

No. Pengelola
Besar Tarif Parkir

                                              (sumber: data sekunder)                       
1. Perhitungan Pendapatan Parkir di Solo Grand 

Mall. 
Tabel 4. Perhitungan pendapatan parkir sesuai 

sistem tarif yang diberlakukan 

Sepeda motor Mobil Sepeda motor Mobil Sepeda motor Mobil 

1 X<1 747 118 1,000 2,000 747,000 236,000

2 1<X<2 954 182 2,000 4,000 1,908,000 728,000

3 2<X<3 499 164 3,000 6,000 1,497,000 984,000

4 3<X<4 176 48 4,000 8,000 704,000 384,000

5 4<X<5 43 43 5,000 10,000 215,000 430,000

6 5<X<6 12 8 6,000 12,000 72,000 96,000

7 X>6 1 0 7,000 14,000 7,000 0

2432 563 5,150,000 2,858,000

Pendapatan (Rp.)

Total

No.
Durasi 
(jam)

Jumlah kendaraan Tarif (Rp.)

                       
Dengan sistem tarif yang ditetapkan maka 
pendapatan parkir yang diterima oleh pengelola 
dalam waktu 1 hari yakni hari Minggu 2 Maret 
2014 mulai pukul 08.45 s/d 17.15 adalah sebesar 
Rp5.150.000,00 dari parkir sepeda motor dan 
sebesar Rp2.858.000,00 dari parkir mobil. 

2. Perhitungan Pendapatan Parkir di Hartono 
Lifestyle Mall. 
Tabel 5.  Perhitungan pendapatan parkir sesuai 

sistem tarif yang diberlakukan 

Sepeda motor Mobil Sepeda motor Mobil Sepeda motor Mobil 

1 X<1 71 124 1,000 3,000 71,000 372,000

2 1<X<2 220 183 1,000 3,000 220,000 549,000

3 2<X<3 160 256 1,000 3,000 160,000 768,000

4 3<X<4 248 196 1,000 3,000 248,000 588,000

5 4<X<5 249 222 1,000 3,000 249,000 666,000

6 5<X<6 30 100 1,000 3,000 30,000 300,000

7 X>6 0 17 1,000 3,000 0 51,000

978 1098 978,000 3,294,000

Pendapatan (Rp.)

Total

No.
Durasi 
(jam)

Jumlah kendaraan Tarif (Rp.)

       Dengan sistem tarif yang ditetapkan maka 
pendapatan parkir yang diterima oleh pengelola 
dalam waktu 1 hari yakni hari Minggu 16 Maret 
2014 mulai pukul 08.45 s/d 17.15 adalah sebesar 
Rp978.000,00 dari parkir sepeda motor dan 
sebesar Rp3.294.000,00 dari parkir mobil.      



 
KESIMPULAN 
1. Berdasarkan pembahasan, baik di Solo Grand 

Mall maupun di Hartono Lifestyle Mall secara 
garis besar desain yang ada telah sesuai dengan 
standar yang ditetapkan. Namun ada beberapa hal 
yang belum sesuai, diantaranya: kemiringan ram 
lurus dan melengkung, ukuran petak parkir 
mobil, marka petak parkir sepeda motor, dan 
kondisi pencahayaan pada ram spiral. 

2. Nilai parameter karakteristik parkir di Solo 
Grand Mall: akumulasi parkir maksimum untuk 
sepeda motor 945 kendaraan dengan indeks 
parkir 145,385 % sedangkan akumulasi parkir 
maksimum untuk mobil 186 kendaraan dengan 
indeks parkir 40,879%. Volume parkir diperoleh 
2432 sepeda motor dan 563 mobil. Durasi parkir 
rata-rata sepeda motor 97,37 menit dan mobil 
120,81 menit. Tingkat pergantian parkir 
maksimum untuk sepeda motor 3,742/SRP dan 
untuk mobil 1,237/SRP. Nilai parameter 
karakteristik parkir di Hartono Lifestyle Mall: 
akumulasi parkir maksimum sepeda motor 846 
kendaraan dengan indeks parkir 81,739% dan 
akumulasi parkir maksimum untuk mobil 516 
kendaraan dengan indeks parkir 50,588%. 
Volume parkir diperoleh 1562 sepeda motor dan 
1458 mobil. Durasi parkir rata-rata sepeda motor 
178,37 menit dan mobil 179,43 menit. Tingkat 
pergantian parkir maksimum untuk sepeda motor 
= 1,509/SRP dan untuk mobil = 1,429/SRP. 

3. Berdasarkan analisa mengenai antrian dan tarif 
didapatkan:  
a) Sistem antrian yang diberlakukan di pintu 

keluar area parkir off street di Solo Grand 
Mall dan Hartono Lifestyle Mall adalah 
sistem antrian First in First out (FIFO).  

b) Tarif parkir di Solo Grand Mall adalah 
Rp1000,00/jam untuk sepeda motor dengan 
maksimum Rp7500,00 dan Rp2000,00/jam 
untuk mobil. Sedangkan di Hartono Lifestyle 
Mall Rp1000,00 (flat) untuk sepeda motor 
dan Rp3000,00 (flat) untuk mobil. 
 

SARAN-SARAN 
1) Petak parkir khususnya untuk sepeda motor 

di masing-masing lokasi penelitian sebaiknya 
dipertebal kembali karena sudah banyak 
yang pudar dan tidak terlihat. Begitu pula 
untuk marka penunjuk arah, ada beberapa 
yang catnya mulai terkupas dan perlu dicat 
ulang. 

2) Untuk di Hartono Lifestyle Mall sebaiknya 
rambu yang mengarahkan untuk masuk 
sepeda motor yang terdapat di dekat pintu 
masuk mobil dibuat lebih jelas lagi karena 

tidak sedikit juga pengunjung yang 
menggunakan sepeda motor masih bingung 
dan bahkan terkadang pengunjung yang 
menggunakan mobil juga bingung. 

3) Sebaiknya pada ram spiral diberi lampu 
sehingga tidak terlihat gelap saat malam hari. 
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