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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kegiatan sosial ekonomi di kota-kota besar dan menengah mengalami 

penigkatan yang cukup berarti, dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di 

dalamnya adalah Kota Solo yang termasuk kota menengah. Pertumbuhan ekonomi 

di Kota Solo berkembang cukup baik. 

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi tersebut, permintaan 

akan fasilitas yang menunujang kegiatan tersebut juga semakin besar. Kebutuhan 

akan tempat pelayanan umum, perkantoran, dan fasilitas perdagangan meningkat. 

Salah satu dampak dari adanya pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut 

di atas adalah perlunya sarana parkir yang memadai. Hal ini perlu diperhatikan 

mengingat keberadaan suatu pusat kegiatan harus sebisa mungkin agar tidak 

menimbulkan gangguan pada arus lalu lintas di sekelilingnya. Khususnya di Pusat 

Grosir Solo sebagai salah satu pusat perdagangan terbesar dan terkemuka di Kota 

Solo. 

Kendaraan tidak mungkin akan berjalan terus menerus, suatu saat akan 

berhenti dan pengendara akan memarkir kendaraannya untuk kemudian 

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 parkir di 

badan jalan, yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas, tersita untuk parkir. 

Mahalnya harga tanah, terutama di kota-kota besar, menyebabkan perlunya 

perancangan fasilitas parkir yang sebaik-baiknya. 

Pusat Grosir Solo ini menyediakan tempat parkir off street, yang cukup 

strategis, terutama bagi orang-orang yang akan berkepentingan di pertokoan ini, 

karena tidak perlu menyeberang jalan dan tidak perlu berjalan terlalu jauh. 

Kendaraan yang di parkir sangat tertata dengan rapi karena terdapat dua lokasi  
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untuk sepeda motor terletak di basement dan lantai satu sedangkan untuk mobil 

berada di sekeliling gedung Pusat Grosir Solo itu sendiri dan di lantai dua dan 

tiga. Selain sebagai tempat parkir sepeda motor dan mobil, tempat parkir ini juga 

digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan barang dagangan, 

dan tentunya tidak akan mengganggu lalu lintas di sekitarnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

   Pusat Grosir Solo merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di 

Kota Solo. Maka dituntut untuk menyediakan fasilitas parkir yang cukup 

memadai, yang dapat menampung kendaraan karyawan dan konsumen yang 

berbelanja, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas di 

sekitarnya.    

 Permasalahan-permasalahan yang akan dicari dalam pembahasan ini 

meliputi: 

1). Bagaimana karakteristik dasar parkir yang ada di areal Pusat Grosir Solo. 

2). Berapa kebutuhan ruang parkir di Pusat Grosir Solo ? 

3). Bagaimana sistem tarif di areal parkir Pusat Grosir Solo ? 

4). Apakah areal parkir di Pusat Grosir Solo mampu menampung jumlah 

kendaraan yang ada ? 

5). Berapa luas kebutuhan ruang parkir di Pusat Grosir Solo ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir “Evaluasi Karakteristik dan 

Kebutuhan Ruang Parkir (Studi Kasus Pada Pusat Grosir Solo) adalah : 

1). Mengetahui karakteristik parkir di Pusat Grosir Solo, yang meliputi: 

akumulasi parkir, volume parkir, durasi parkir, indeks parkir, dan tingkat 

turnover. 

2). Mengetahui kebutuhan ruang parkir mobil penumpang dan sepeda motor 

di areal parkir off street Pusat Grosir Solo. 

3). Mengetahui sistem tarif parkir di areal parkir Pusat Grosir Solo. 

4). Mengetahui daya tampung areal parkir di Pusat Grosir Solo. 
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5). Mengetahui luas kebutuhan parkir di Pusat Grosir Solo. 

Manfaat dari Tugas Akhir “Evaluasi Karakteristik dan Kebutuhan Ruang 

Parkir (Studi Kasus Pada Pusat Grosir Solo )” adalah : 

1). Menambah pengetahuan penulis tentang perpakiran. 

2). Memberikan masukan sebagai pertimbangan dan kebijakan dalam 

merencanakan pengembangan areal parkir dengan pengaturan sesuai 

kebutuhan khususnya di Pusat Grosir Solo. 

 

D. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu, luas permasalahan serta biaya dan 

kemampuan yang ada, Tugas Akhir ini dibatasi sebagai berikut : 

1). Jenis kendaraan yang akan diteliti yaitu jenis kendaraan bermotor yaitu 

mobil penumpang dan sepeda motor. 

2). Areal parkir yang diteliti yaitu areal parkir off street di Pusat Grosir Solo. 

3). Pola parkir sesuai dengan kondisi di lapangan. 

4). Waktu parkir dihitung dari data lapangan. 

5). Analisis kebutuhan ruang parkir mengacu pada laporan akhir PPTT LPM 

UGM (1992). 

E. Keaslian Penelitian 

 Penelitian tentang evaluasi kebutuhan parkir di Pusat Grosir Solo belum 

pernah dilakukan. Meskipun demikian, penelitian sejenis pernah dilakukan oleh 

Wahyu Hidayat (2006), Evaluasi Kebutuhan Parkir ( Studi Kasus Mall Matahari 

Kudus ) dan Avigo Kris bandoro (2005), Evaluasi kebutuhan Parkir ( Studi Kasus 

Alfa Department Store Yogyakarta ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




