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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas parkir untuk umum merupakan salah satu alat pengendali lalu lintas,

salah satu sasaran utama dari kebijaksanaan parkir adalah untuk meningkatkan fungsi
jalan sehingga sesuai dengan perannya, dengan adanya tempat parkir yang tersedia
tentunya akan meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, pada kawasan
tertentu tempat parkir digunakan untuk pengendalian jumlah kendaraan yang masuk.

Bandar udara Adisutjipto merupakan salah satu bandar udara yang padat

penumpangnya, seiring dengan berubahnya bandar udara dari domestik ke bandar udara
internasional. Oleh karena itu Bandar Udara Adisutjipto diharapkan juga menyediakan

sarana pelengkap dan penunjang bagi penumpang, yang salah satunya adalah tempat

parkir yang memadai.

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik parkir dan

memberikan masukan terhadap penataan pelataran parkir yang tersedia di bandar udara

Adisutjipto untuk mendapatkan hasil yang optimal, sehingga penggunaan lahan
sebanding dengan jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir.



1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan fasilitas
parkir dengan melihat jumlah kendaraan yang ada, sehingga didapatkan hasil yang
optimal dari penggunan lahan parkir tersebut.

1.3Tujuan Penelitian

Tujuan dari tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui akumulasi, durasi, turnover, indeks parkir dan kapasitas pada bandar
udara Adistjipto untuk kendaraan yang memanfaatkan ruang parkir tersebut.

2. Mengetahui kapasitas parkir dengan menghitung SRP di lapangan sehingga di
dapat optimalisasi ruang parkir yang tersedia untuk menambah pendapatan.

3. Mengetahui opini pengguna parkir dihubungkan dengan lama parkir dan tarif

parkir.

1.4. Manfaat Petielitian.

Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini meliputi:

1. Sebagai bahan masukan tentang pentingnya pengendalian parkir untuk
mengantisipasi pertumbuhan parkir di bandar udara Adisutjipto.

2. Sebagai Bahan masukan teknis, khususnya dari segi manajemen lalu lintas yang
di tinjau dari pengaturan pola parkir kendaraan di pelataran parkir bandar udara

Adisutjipto.

3. Mengetahui efektifitas yang dicapai sesuai pemanfaatannya dari penyediaan ruang

parkir yang akan diteliti.



1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam tugas akhir inidalah sebagai berikut:

1. Kawasan parkir yang ditinjau hanya pada bandar udara Adisutjipto untuk mobil

penumpang, taksi dan motor di luar badan jalan/offstreet parking.

2. Kendaraan milik pegawai bandar udara Adisutjipto tidak ditinjau karena parkir

untupegawai telahdi pisahkan.

3. Penataan parkir dan pola pergerakannya mengacu pada Pedoman Teknis

Penyelenggaran Parkir Departmen Perhubungan.


