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ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Data

Setelah pengambilan data lapangan selesai, data dikumpulkan dan diatur sesuai

tanggal dan waktu pengamatan. Data yang diolah berupa data primer dan data sekunder,

Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan sedangkan

data sekunder adalah data yang di dapatkan dari pihak-pihak yang berkait, seperti PT.

Angkasa Pura I dan pihak bandar udara Adisutjipto. Kemudian dilakukan beberapa

analisis, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini.

5.1.1 Analisis Karakteristik Parkir

5.1.1.1 Analisis Akumulasi Parkir

Akumulasi parkir menggambarkan jumlah kendaraan yang diparkir di suatu areal

pada waktu tertentu selama pengamatan, akibat adanya kendaraan yang masuk dan

meninggalkan lokasi.

Pada Lampiran IV ditampilkan akumulasi parkir untuk beberapa jenis kendaraan

untuk periode pengamatan tertentu dengan interval waktu 15 menit.

Contoh perhitungan akumulasi dan akumulasi rata- rata diambil tanggal 31 Mei

2004,jam 06.15 - 06.30 untukjenis kendaraan sepeda motor.

Akumulasi = Kendaraan yang ada+ Kendaraan Masuk - Kendaraan Keluar

Akumulasi =3 + 18-3 =18 Kendaraan/15 Menit.
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Akumulasi Rata-rata =
TotalAkumulasi

BanyaknyalntervalWaktu

797

60
13.2833 Kendaraan /15 menit.
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Nilai akumulasi parkir maksimum dan akumulasi rata-rata yang terbesar untuk

jenis kendaraan motor dan mobil terjadi pada hari Sabtu, 5 Juni 2004 , sedangkan nilai

akumulasi maksimum dan akumulasi rata-rata yang terbesar untuk jenis kendaraan taksi

terjadi padahari senintanggal 31 Mei 2004 , data ini dapat dilihat padatabel 5.1.

Tabel 5.1 Akumulasi Parkir Maksimum dan Akumulasi Rata-rata

Tanggal (Waktu)

Akumulasi Maksimum Harian

(Kendaraan/15 menit)
Akumulasi Rata-rata Harian

(Kendaraan/15 menit)

Motor Mobil Taksi Motor Mobil Taksi

Senin, 31 Mei 2004 25 108 9 13.2833 42.667 1.8833

Jumat, 4 Juni 2004 24 110 6 12.9333 57.3333 1.95

Sabtu, 5 Juni 2004 28 125 7 14.3 52.4333 1.5333

Minggu, 6 Juni 2004 24 119 5 12.3667 50.65 1.6833

Sumber : Pengolahan Data

Grafik yang terdapat pada lampiran XV, XVI dan XVII menunjukkan besamya

akumulasi yang kumulatif. Besamya selisih antara jumlah kendaraan yang masuk dan

keluar merupakan jumlah kendaraan yang parkir selama periode waktu tertentu. Hal ini

bisa menjadi kontrol terhadap kapasitas parkir.

Apabila selisih sangat besar fasilitas parkir tidak mampu menampung beban

kendaraan yang diparkir. Hal tersebut terjadi pada jam sibuk sesuai dengan kedatangan

dan keberangkatan pesawat terbang.

5.1.1.2 Analisis Durasi Parkir

Durasi Parkir adalah waktu yang digunakan kendaraan untuk parkir di suatu areal

parkir dalam satuan jam atau menit. Perhitungan lama parkir dilihat pada lampiran V, VI
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dan VII Analisis durasi meliputi durasi rata-rata dan durasi pada frekuensi kumulatif ke-

85%.

Contoh perhitungan durasi dan durasi rata-rata parkir tanggal 31 Mei 2004 untuk

kendaraan roda dua.

Durasi parkir = Jam keluar - Jam Masuk

= 07.15-07.05

= 10 Menit

Durasi Parkir rata-rata = ^ (Durasi ke-i X Frekuensi Kendaraan pada durasi ke -i)

9953

523

^T Frekuensi Kendaraan

=19.0306 menit

Durasi rata-rata parkir rata-rata dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2. Durasi Rata-rata Parkir

No Tanggal (waktu)
Durasi Parkir Rata-rata

Motor Mobil Taksi

1 31 Mei 2004 19.0306 14.5511 3.3698

2 4 Juni 2004 18.0360 17.1290 4.0179

3 5 Juni 2004 18.4653 16.2001 3.3698

4 6 Juni 2004 18.7948 16.7593 4.3227

Jumlah 74.3267 64.6395 15.0801

Rata-rata 18.5817 16.1599 3.7700

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 5.2 terlihat durasi rata-rata maksimum yang pernah terjadi selama

pengamatan untuk jenis sepeda motor 19.0306 menit, mobil 17.1290 menit dan taksi

4.3224 menit.

Dari hasil pengamatan selama 4 hari diperoleh durasi rata-rata untuk jenis sepeda

motor sebesar 18.5817 menit, mobil sebesar 16.1599 menit dan taksi sebesar 3.7700

menit.
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Durasi pada frekuensi ke-85 % menunjukkan angka durasi (batas durasi) yang

dipakai oleh 85% dari pengguna jasa. Sebagai contoh pada tanggal 31 Mei 2004 untuk

jenis kendaraan sepeda motor angka durasi pada frekuensi kumulatif ke-85% adalah

32.8034 menit. Hal ini berarti 85% dari pengguna fasilitas parkir, memarkir

kendaraannya tidak lebih dari 32.8034 menit. Hanya 15% dari pengguna areal parkir

yang memarkir lebih dari 32.8034 menit.

Tabel 5.3 menunjukkan besamya durasi pada frekuensi ke-85% dari hari

pengamatan. Durasi ini didapat dari hasil interpolasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada lampiran XXI, XXII, dam XXIII. Pada lampiran XXI, XXII, dam XXIII terlihat

grafik hubungan antara frekuensi kumulatif kendaraan parkir dengan durasi parkir

sehingga dapat secara jelas nilai durasi pada frekuensi kumulatif ke-85% yang terjadi.

Tabel 5.3 Durasi pada Frekuensi kumulatif ke-85%
Tanggal Motor Mobil Taksi

31 Mei 2004 32.8034 43.5356 5.8679

4 Juni 2004 29.5308 58.3814 5.2566

5 Juni 2004 30.8803 66.9584 7.5063

6 Juni 2004 31.7099 66.5012 7.9788

Sumber: Pengolahan Data

Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar kendaraan diparkir kurang dari

satu jam. Durasi pada Frekuensi kumulatif ke-85% terbesar untuk sepeda motor sebesar

32.8034 menit sedangkan untuk mobil sebesar 66.9584 menit dan untuk taksi sebesar

7.9788 menit.

5.1.1.3 Analisis Volume Parkir

Volume parkir menyatakan jumlah kendaraan yang termasuk dalam beban parkir

(yaitu jumlah kendaraan per periode waktu tertentu, biasanya per hari). Volume parkir

dihitung dengan menjumlahkan kendaraan yang masuk ke areal parkir selama jam

pengamatan (diasumsikan dalam satu hari).
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Tabel 5.4. merupakan tabel volume parkir harian selama hari pengamatan

berdasarkan lampiran IV. Sebagai contoh perhitungan diambil pada pagi hari tanggal 31

Mei 2004 untuk jenis kendaraan sepeda motor berdasarkan kendaraan yang telah ada dan

kendaraan masuk dapat dilihat pada lampiran IV

Volume parkir harian = Kendaraan yang sudah ada +Kendaraan Masuk

= (3) + ( 18+ 9 + 6+12+ 8 + 7 + 7 +13+ 11+ 13+ 9 +

14 + 17 + 13 + 19 + 6 + 21 + 13 + 11 + 13 + 16 + 9+10 +

9+1+0 + 7+17+ll + 12+16+13 + ll + 13 + 8 + 9 +

7 + 6 + 9 + 5 + 8+10+13+ 13+ 12+ 7 + 8 + 4 + 9 + 8 +

7+7+6+3+2+2+1+2+0)

= 551 kendaraan / hari

TabeI 5.4 Volume Parkir (Kendaraan /Hari)
Volume Parkir

No Tanggal (Waktu)
Motor Mobil Taksi

1 31 Mei 2004 551 2355 384

? 4 Juni 2004 504 2381 283

3 5 Juni 2004 528 2409 356

4 6 Juni 2004 500 2386 344

Sum ?er : Pengolahan Data

5.1.1.4 Analisis Pergantian Parkir

Pergantian (Turnover) parkir atau angka penggunaan ruang parkir yang diperoleh

dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang parkir untuk suatu periode waktu

tertentu.

Jumlah ruang parkir yang tersedia untuk suatu periode waktu tertentu secara

terperinci dapat dilihat pada analisa kapasitas parkir. Dari perhitungan tersebut diperoleh

jumlah ruang parkir yang tersedia di lokasi sebagai berikut:

Areal parkirbandar udaraAdisutjipto:
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1. Sepeda Motor = 69

2. Mobil dan Taksi = 108

Pada analisis pergantian parkir ini memakai dua volume parkir untuk

diperbandingkan, yaitu volume parkir rata-rata dan volume parkir maksimal.

Berdasarkan tabel volume parkiryang terdapat dalam lampiran IV dapatdiperoleh

angka pergantian parkir dalam periode waktu perhari, seperti terlihat pada lampiran VIII.

Pada tabel 5.5 dapat dilihat bahwa penggunaan ruang parkir berdasarkan volume parkir

maksimal selalu lebih besar dibandingkan penggunaan ruang parkir berdasarkan volume

parkir rata-rata.

Tabel 5.5 Tingkat Turnover ParkirJenis Kendaraan SepedaMotor

No Periode Survey Kapasitas ruang Volume parkir
Turnover

Parkir

1 31 Mei 2004 69 797 11.5507

2 4 Juni 2004 69 776 11.2464

3 5 Juni 2004 69 858 12.4348

4 6 Juni 2004 69 742 10.7536

Sumber: Pengolahan Data.

Tabel 5.6. Tingkat Turnover Parkir Jenis kendaraan roda empat

No Periode Survey Kapasitas ruang Volume parkir
Turnover

Parkir

1 31 Mei 2004 108 2673 24.7500

2 4 Juni 2004 108 3557 32.9352

3 5 Juni 2004 108 3238 29.9815

4 6 Juni 2004 108 3140 29.0741

Sumber: Pengolahan Data.

Contoh perhitungan tingkat Turnover parkir diambil pada tanggal 31 Mei 2004

untuk jenis kendaraan sepeda motor (berdasarkan rata-rata). Nilai volume parkir harian

dapat dilihat pada tabel 5.5. dan 5.6. Ruang parkir yang tersedia dapat dilihat pada tabel
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5.14 sampai dengan 5.15, sedangkan perhitungan turnover dapat dilihat pada lampiran

VIII.

VolumeParkir
Tingkat Turnover

RuangParkirYangTersedia

797

69

5.1.1.5 Analisis Indeks Parkir

11.5507kendaraan perhari / ruang.

Indeks parkir adalah persentase jumlah kendaraan parkir (akumulasi parkir)

dengan jumlah tempat parkir yang tersedia.

Berdasarkan tabel akumulasi parkir yang terdapat pada lampiran IV dapat

dihitung akumulasi rata-rata perhari dan akumulasi maksimal perhari seperti dapat dilihat

pada tabel 5.1. sehingga diperoleh angka indeks parkir dalam periode perhari seperti

terlihat pada lampiran IX.

Contoh perhitungan indeks parkir diambil tanggal 31 Mei 2004 untuk jenis

kendaraan sepeda motor (Berdasarkan akumulasi rata-rataperhari). Nilai akumulasi dapat

dilihat pada tabel 5.1. Ruang parkir yang tersedia dapat dilihat pada tabel 5.14 sampai

dengan 5.15.

T , , ^ , • .,w, AkumulasiParkir .....
Indeks Parkir (%) = — x 100%

RuangParkirYangTersedia

13.2833
=19.2512%

69

Pada analisis indeks parkir ini memakai dua akumulasi parkir untuk

diperbandingkan, yaitu akumulasi parkirrata-rata dan akumulasi parkirmaksimal.

Berdasarkan tabel akumulasi parkir yang terdapat dalam lampiran IV dapat

diperoleh angka indeks parkir dalam periode waktu perhari, seperti terlihat padalampiran

IX. Pada tabel 5.2 dapat dilihat bahwa penggunaan ruang parkir berdasarkan akumulasi
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parkir maksimal selalu lebih besar dibandingkan penggunaan ruang parkir berdasarkan

akumulasi parkir rata-rata harian.

5.1.2 Karakteristik Pengguna Parkir

Pengguna parkir adalah responden yang mengunakan fasilitas parkir untuk

mengantar dan menjemput penumpang dengan menggunakan pesawat terbang dengan

jadwal keberangkatan dan kedatangan dari pagi hingga malam hari.

Dari rata -rata volume kendaraan roda empat yang parkir di dapat 2724

kendaraan, presisi ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90% sehingga di dapat

jumlah sample yaitu:

2724
n = = 96.8 * 97

(2742x0,l2) + l

Untuk lebih memudahkan penghitungan maka angket yang digunakan 100 buah,

angket yang dibagikan sebanyak 100 buah dan yang kembali 100 buah.

Untuk menganalisis karakteristik pengguna parkir dilakukan berdasarkan daftar

pertanyaan yang ada dalam angket dan ditabelkan sebagai berikut ini.

Dari tabel 5.7. dapat dilihat bahwa 62% pengguna parkir Bandara Adisutjipto

datang kebandara 1 - V2 sebelum keberangkatan/kedatangan.

Tabel 5.7. Waktu Tunggu Pengguna Parkir di Bandara

Waktu Jumlah Orang Jumlah Orang (%)
Lebih dari 1 jam 23 23

1 - V2 jam 62 62

Kurang dari V2 jam 15 15

Total 100 100

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 5.8. dari 100 orang sampel yang diambil 55 orang atau 55 %

pengguna parkir biasanya dalam satu bulan datang bandara kurang dari 4 kali.



Tabel 5.8 Karakteristik Pengguna Parkir

Karakteristik Pengguna Parkir
Dalam Sehari

Jumlah Orang

Lebih dari 6 kali

4-6 kali

Kurang dari 4 kali
Total

40

55

100
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Jumlah Orang (%)

40

55

100

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan 5.9 dari 100 sampel dapat di ambil 46% pengguna parkir mengantar

pangguna pesawat terbang sampai kedalam areal parkir dan menunggu sampai berangkat.

Tabel 5.9 Karakteristik Pengguna Parkir

Karakter Pengguna Parkir
Cukup mengantar sampai di luar
bandara tanpa masuk areal parkir
Mengantar sampai dalam areal
parkir tanpa menunggu sampai
yang anda antar berangkat.
Mengantar sampai dalam area
parkir dan menuggu sampai anda
antar berangkat
Total

Jumlah Orang

45

46

100

Jumlah Orang (%)

9

45

46

100

Sumber: Pengolahan Data

Dari Tabel 5.10 sebagian besar koresponden yaitu 73%dari koresponden tidak setuju bila

diberlakukan penggunaan tarif progresif( Tarifparkirberdasar lamanya penguna

mengunakan areal parkir).

Tabel 5.10. Tarif Progresif
Pengunaan Tarif Progresif

Ya

Jumlah Orang
0

Jumlah Orang (%)
0

Tidak 73 73

Ragu-ragu

Total

27

100

27

100

Sumber : Pengolahan Data I
Dari Tabel 5.11. sebanyak 54% koresponden Menjawab bahwa tarif kendaraan di

bandara Adisutjipto sesuai dan 46% menjawab bahwa tarif parkir bandara Adisutjipto

terlalu mahal. Hal ini menunjukkan tarif yang ada saat ini yaitu Rp.2.500 untuk mobil
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dan Rp. 1000 untuk sepeda motor belum saatnya untuk diadakan penyesuaian tarif

mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang belum membaik.

Tabel 5.11. Tarif Parkir

Tarif Parkir Jumlah Orang Jumlah Orang (%)

Terlalu mahal 46 46

Sesuai 54 5

Terlalu murah 0 0

Total 100 100

Sumber : Pengolahan Data

Sebagian dari koresponden beranggapan bahwa pola penataan parkir di Bandara

Adisutjipto Yogyakarta sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat pada tabel 5.12. Sebanyak

54 orang atau 54% dari 100 responden memberi penilaian cukup baik.

Tabel 5.12. Pola Penataan Parkir di Bandar Udara Adisutjipto
Pola Penataan Jumlah Orang Jumlah Orang (%)

Baik 29 29

Cukup Baik 46 46

Kurang Baik 25 25

Total 100 100

Sumber : Pengolahan Data

5.1.3 Analisis Kebutuhan Ruang Parkir

Setelah Satuan Ruang Parkir (SRP) ditentukan dilanjutkan pada perhitungan

analisis kebutuhan ruang parkir di bandar udara Adisutjipto. Karakteristik parkir

merupakan faktor yang mempengaruhi besamya ruang parkir. Data yang diperlukan

untuk mencari kebutuhan ruang parkir antara lain akumulasi parkir dan durasi parkir.

Kebutuhan ruang parkir dapat dihitung dengan rumus 3.20 sebagai berikut:

YxD

Dengan:

Z = Ruang parkir yang dibutuhkan (kendaraan)

y = Jumlah kendaraan yang parkir dalam satu waktu (kendaraan)
X

r:A
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D = Durasi parkir (menit)

T = Lama interval survei (menu)

Perhitungan ruang parkir tersebut ditentukan secara pasti (deterministic) yaitu

lama parkir dianggap terjadi secara konstan untuk jenis kendaraan tertentu yang masuk

selama periode pengamatan.

Pada analisa ini durasi yang dipakai ada dua macam. Pertama adalah durasi rata-

rata dan durasi pada frekuensi kumulatif ke-85 %. Perhitungan kebutuhan ruang parkir

dapat dilihat pada lampiran XII. Untuk perhitungan selanjutnya kebutuhan ruang parkir

taksi dan mobil digabungkan menjadi kebutuhan ruang parkirkendaraan roda empat yang

perhitungannya dapat dilihat pada lampiran XII.

Sebagai contoh perhitungan diambil tanggal 31 Mei 2004, pada areal untuk jenis

kendaraan sepeda motor yang perhitungannya berdasarkan durasi rata-rata.

YxD 13.2833x19.0306 __....
Z = = io.ojZo

T 15

Kebutuhan maksimum selama pengamatan terjadi pada akhir pekan yaitu hari

Senin dan Minggu. Kebutuhan ruang parkirmaksimum dapatdilihat pada tabel 5.13.

Tabel 5.13. Kebutuhan Ruang Parkir Bandar Udara Adisutjipto

Tanggal

Berdasarkan durasi rata-rata
Berdasarkan durasi pada frekuensi

Kumulatif ke-85%

Sepeda motor Roda empat Sepeda motor Roda empat

31 Mei 2004 16.8526 41.8128 25.4958 124.5714

4 Juni 2004 15.5510 65.9932 22.9989 223.8299

5 Juni 2004 17.6036 56.9728 26.6408 234.8241

6 Juni 2004 15.4952 57.0757 23.7837 225.4478

Jumlah 65.5024 221.8544 98.9192 808.6732

Rata-rata 16.3756 55.4636 24.7298 202.1683
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Sumber: Pengolahan Data

Kebutuhan luasan lapangan parkir berdasarkan Standar Rancang Bangun dan

Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara dihitung dengan cara sebagai berikut:

Data penumpang tahun 2003 menunjukkan jumlah 904347 orang,

1. Luas area parkir untuk mobil yaitu:

11 = (904347 x 0.0004x 25) = 9043.47 m2

2. Luas area parkir untuk bus yaitu:

h = (0.5% x 904347 x 0.0004 x 67) = 121.18 m2

Sehingga luas total parkir yang ibutuhkan = I,+ I2 = 9164.65 m2

Luas area parkir bandar udara Adisutjipto saat ini adalah 2268.64 m2

5.1.4 Analisis Kapasitas Parkir

Analisis dilakukan dengan meninjau kondisi awal kemudian dilakukan penataan
ulang.

a. Kondisi Awal

Penataan parkir pada areal sekarang ini terdiri dari kendaraan sepeda motor dan

roda empat. Penggunaan sudut parkir untuk roda empat adalah 60°, sedangkan sepeda
motor menggunakan sudut 90°.

1. Sepeda Motor

Areal parkir sepeda motor yang ada sekarang ini tidak memiliki rambu-rambu dan

marka parkir yang berfungsi sebagai antara ruang parkir yang satu dengan yang lain,

sehingga keadaan parkir sepeda motor sekarang ini terlihat tidak beraturan.

Satuan Ruang Parkir sepeda motor yaitu 2x0.75 m(Departemen Perhubungan,

1996).Lokasi areal parkir untuk jenis roda dua mempunyai panjang 17.3 mdan lebar 9m,
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dimana dalam areal parkir motor terdapat 3 baris tempat untuk parkir motor dan 2 raus

jalan sepanjang areal parkir dengan lebar 1.5 m

Perhitungan kapasitas roda dua dapat dilihat pada tabel 5.14.
Panjang Areal (m) Lebar Areal (m) Kapasitas Parkir

17.3 2 23

17.3 2 23

17.3 2 23

Kapasitas Total 69

Sumber: Pengolahan Data

2. Kendaraan roda empat

Areal parkir kendaraan mobil di bandar udara Adisutjipto menggunakan pola

parkir sudut 60° baik pada parkir VIP maupun biasa. Areal parkir memiliki 1 buah pintu

masuk sedangkan pintu keluar, untuk VIP terdapat 1 buah pintu keluar dan 2 buah pintu

keluar untuk parkir biasa. Lebih jelasnya pola parkir yang ada dapat dilihat pada denah

bandar udara Adisutjipto gambar 5.1 di bawah ini:

PARKIR TAKSI RAJAWAL1

n=-E-rW

DENAH AWAL PARKIR

BANDAR UDARA ADISUTJIPTO |

PARKJR j :
MOTOR | ' . |

Si:
n—1

H". i

-IJiUiiJ

TIP?f?~

Gambar 5.1 Denah Parkir Awal Bandar Udara Adisutjipto
Sumber : PT Angkasa Pura I



49

Dengan penataan tersebut diperoleh kapasitas parkir kendaraan roda empat

sebanyak 96 kendaraan dan 5 untuk parkir VIP. Perhitungan secara lengkap dapat dilihat

pada tabel 5.14. Satuan ruang parkir untuk kendaraan roda empat sebesar 2.5 x 5 m.

Berdasarkan rumus 3.2. untuk pola parkir tipe II: Daya Tampung (N) L-b

dengan a diambil 2.5 m dan b diambil 0. Untuk sudut parkir 60° mengacu pada PPTT-

LPM UGM nilai a diambil 2.886 m dan nilai b diambil 1.778 m.

Tabel 5.15. Perhitungan Kapasitas Areal Parkir jenis Kendaraan Roda Empat
Panjang Areal (m)

Parkir VIP (60°) 31 2.886 1.778

Parkir A (60°) 39 2.886 1.778

Parkir B (60°) 39 2.886 1.778

Parkir C (60°) 34 2.886 1.778

Parkir D (60°) 36 2.886 1.778

Total Kapasitas Roda Empat

Sumber: Pengolahan Data

Data kapasitas parkir yang ada di lapangan berbeda dengan perhitungan kapasitas

parkir tabel 5.15, dilapangan untuk areal VIP jumlah kapasitas parkir adalah 15,

sedangkan untuk areal biasa jumlah kapasitas parkir adalah 93. sehingga jumlah total

kapasitas parkir dilapangan adalah 108, maka jumlah kapasitas parkir yang di pakai

adalah 108

5.2 Pembahasan

5.2.1 Pembahasan Karakteristik Parkir

5.2.1.1 Pembahasan Akumulasi Parkir

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya akumulasi parkir merupakan

gambaran dan jumlah kendaraan yang diparkir mengakibatkan adanya kendaraan yang

masuk dan meninggalkan areal parkir selama pengamatan. Akumulasi parkir untuk

Kapasitas

15

25

26

19

23

108
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beberapa jenis kendaraan meliputi areal parkir dengan interval waktu 15 menit sesuai

dengan periode waktu yang diambil, dapat dilihat pada lampiran IV.

Dari lampiran XXVII terlihat bahwa setiap jam ada keberangkatan dan

kedatangan pesawat terbang yang jumlahnya berbeda-beda, dengan membandingkan

dengan lampiran XVII, XIX dan XX untuk kendaraan sepeda motor menunjukkan

akumulasi maksimum terjadi pada jam yang berbeda setiap harinya karena akumulasi

yang terjadi hanya sedikit di pengaruhi oleh jadwal penerbangan, rata-rata dari pengguna

parkir sepeda motor datang kebandara untuk urusan kerja atau pembelian tiket. Untuk

kendaraan roda empat akumulasi yang besar rata-rata terjadi antara jam 10.00-11.00 dan

jam 15.00-17.00, pada jam-jam tersebut bisa dikatakan jadwal penerbangan sedang padat

dan banyak pengguna jasa penerbangan senang menggunakan pesawat pada jam tersebut

di karenakan tidak terlalu pagi dan tidak terlalu sore.

GRAFIK AKUMULASI PARKIR

BANDAR UDARA ADISUTJIPTO
4 JUNI 2004

-MOBIL MASUK

-MOBIL KELUAR

AKUMULASI PARKIR

INTERVAL WAKTU

Gambar 5.2 Grafik Akumulasi Parkir
Sumber : Pengolahan Data

Akumulasi parkir ini merupakan karakteristik parkir yang merupakan salah satu

faktor dalam penentuan kebutuhan ruang parkir yang secara detail dibahas pada kapasitas

parkir.
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5.2.1.2 Pembahasan Durasi Parkir

Durasi parkir atau lama parkir seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan

waktu kendaraan yang diperlukan untuk parkir dalam satuan jam atau menit. Durasi

parkir merupakan rentang waktu kendaraan yang diparkir dalam suatu areal parkir, durasi

parkir yang diperlukan oleh penggunajasa sangat beragam.

Analisa ini menggunakan dua buah perhitungan, yaitu nilai durasi rata-rata dan

nilai durasi frekuensi kumulatif ke-85%. Nilai durasi ini berguna untuk perhitungan

kebutuhan ruang parkir. Nilai durasi rata-rata untuk tiapjenis kendaraan padaareal parkir

relatif lama.

Nilai durasi pada frekuensi kumulatif ke-85% berarti 85% dari pengguna jasa

tidak menggunakan fasilitas parkir melebihi angka durasi pada frekuensi kumulatifke-

85%. Hanya 15 % dari pengguna menggunakan fasilitas melebihi angka durasi ke-85 %.

Pada gambar 5.1. dapat dilihat frekuensi kumulatif kendaraan pada tanggal 31

Mei 2004.

m- 3- 120

Areal Parkir Bandar Udara Adisutjipto
31 Mei 2004

40 60 80

Durasi Parkir (Menit)

—♦—Motor

100

-•♦

120

Gambar 5.3 Grafik Frekuensi Kumulatif kendaraan Parkir

Sumber: Pengolahaan Data

140
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Keterbatasan ruang parkir menyebabkan mobil yang parkir tidak leluasa dan

memerlukan waktu yang lama untuk dapat memarkirkan mobilnya, atau malah

sebaliknya pengguna parkir hanya sebentar sekali berada di areal parkir dikarenakan

tidak adanya lagi tempat untuk memarkirkan kendaraannya sehingga penguna parkir

dengan terpaksa harus meninggalkan areal parkir. Dari pola-pola durasi yang ditampilkan

sangat beragam. Hal ini dipengaruhi oleh tujuan pengunjung pada jam-jam tertentu sesuai

jadwal pesawat terbang

5.2.1.3 . Pembahasan Volume Parkir

Nilai volume parkir di bandar udara Adisutjipto menunjukkan jumlah kendaraan

yang ditampung di masing-masing areal parkir selama pengamatan yang dianggap satu

hari, tanpa memperhitungkan kendaraan yang keluar dari areal parkir. Hasil analisis

volume parkir yang dapat dilihatpada tabel 5.4.

VOLUME PARKIR
c 3000
CO

2500
flj

•o
c

2000

1500

.E 1000

E
3

500

0

- Motor

-Mobil

Taksi

31 Mei 2004 4 Juni 2004 5 Juni 2004 6 Juni 2004
Periode Survei

Gambar 5.4. Grafik Volume Parkir
Sumber : Pengolahan Data

Volume parkir merupakan beban parkir dari areal parkir tersebut. Banyaknya

kendaraan roda empat parkir di areal parkir menyebabkan terjadinya kemacetan pada

pintu masuk dan sepanjang jalur gang pada jam-jam sibuk. Kemacetan juga kadang

dipengaruhi oleh pergerakan pejalan kaki yang telah disediakan tempat berjalan kaki

tetapi tempatnya yang kurang pas sehingga tidak pernah terpakai dengan maksimal, dari
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pengamatan di lapangan taksi sering juga menyebabkan kemacetan karena menurunkan

penumpang tidak pada tempat yang telah di sediakan.

Fluktuasi volume kendaraan menunjukkan untuk kendaraan motor dan taksi

puncak volume terjadi pada hari Senin, sedangkan untuk kendaraan mobil volume puncak

terjadi pada hari Sabtu.

5.2.1.4 Pembahasan Pergantian Parkir

Pergantian (Turnover) Parkir atau dikenal juga sebagai angka penggunaan ruang

parkir yang diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang parkir untuk

satu periode tertentu.

Dari nilai pergantian parkir ini dijelaskan bahwa semakin besar nilai turnover

menunjukkan semakin tinggi arus kendaraan yang masuk dan keluar di areal parkir

tersebut.

TINGKAT TURNOVER PARKIR
40

or

31 Mei 2004 4 Juni 2004 5 Juni 2004 6 Juni 2004
PERIODE SURVEI

Gambar 5.5 GrafikTingkat Turnover Parkir
Sumber: Pengolahan Data

Tingkat pergantian parkir menunjukkan angka penggunaan ruang parkir. Tingkat

pergantian parkir rata-rata selama 4 hari pengamatan dapat dilihat tabel 5.5. dan 5.6.

Hasil yang diperoleh menunjukkan kendaraan sepeda motor pada areal parkir

sering terjadi pergantian parkir. Untuk kendaraan roda empat menunjukkan lebih sering

terjadi pergantian parkir jika dibandingkan dengan kendaraan sepeda motor. Pada
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pengamatan di bandar udara Adisutjipto dimana areal parkir kurang mencukupi terutama

parkir kendaraan roda empat yang menyebabkan banyak kendaraan roda empat yang

tidak mendapatkan tempat parkir sehingga kendaraan tersebut memutuskan untuk keluar

areal parkir, hal ini sering terjadi pada jam-jam puncak dan menyebabkan tingkat

pergantian ( turnover ) parkir kendaraan roda empat di bandar udara Adisutjipto menjadi

lebih sering terjadi.

5.2.1.5 Pembahasan Indeks Parkir

Indeks Parkir merupakan perbandingan antara nilai akumulasi parkir yang terjadi

dengan ruang parkir yang tersedia di masing-masing areal parkir.

Dari hasil pengamatan selama 4 hari secara umum indeks parkir yang didapat

berdasarkan perhitungan akumulasi rata-rata harian dapat dikatakan sedang, mengingat

sebagian besar dari setengah kapasitas yang tersedia digunakan untuk parkir. Indeks

parkir yang didapat berdasarkan akumulasi maksimum terdapat nilai indeks parkir yang

melebihi kapasitas yang ada. Kelebihan beban terjadi hanya sesekali waktu saja, yaitu

pada waktu puncak.

Pada saat kelebihan beban, kecenderungan pengguna kendaraan memungkinkan

terjadinya pergerakan yaitu kendaraan datang ke bandara, menurunkan penumpang

kemudian pergi meninggalkan bandara. Bagi pengguna kendaraan yang datang ke stasiun

menurunkan penumpang kemudian parkir maka petugas parkir yang ada sangat

membantu dalam proses gerakan memarkir ini. Kendaraan dimungkinkan dapat

meiakukan parkir walaupun kebebasan lateral dan longitudinal diabaikan sehingga yang

terlihat adalah kepadatan pada gang-gang parkir. Secara keseluruhan dari akumulasi yang

terjadi kelebihan bebanhanya terjadi sewaktu-waktu saja.
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5.2.2 Pembahasan Karakteristik Pengguna Parkir

Ditinjau dari waktu kedatangan pengguna parkir datang ke bandara sebagian besar

tiba setengah jam sebelum berangkat/kedatangan pesawat terbang. Kondisi ini menuntut

ketersediaan fasilitas pelayanan termasuk areal parkir yang mampu menampung untuk

durasi waktu ±1 jam.

Data pengguna parkir yang menyertai responden sangat diperlukan untuk

pengevaluasian besar ruang yang berkaitan dengan kegiatan antar jemput penumpang.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden datang kebandara dalam

satu bulan kurang dari empat kali.

Karakteristik pengguna parkir menentukan durasi parkir kendaraan yang akan

berpengaruh pada banyaknya kebutuhan ruang parkir. Sebagian besar pengantar akan

menunggu terlebih dahulu sampai penumpang pesawat terbang berangkat yang berarti

durasi parkir yang terjadi lebih besar dibandingkan jika hanya mengantar tanpa

menunggu penumpang pesawat terbang berangkat.

Dari kuesioner yang dibagikan, karakteristik pengguna parkir menunjukkan

bahwa penggunaan tarif progresif tidak disetujui oleh sebagian besar pengguna parkir,

pada dasarnya tarif progresif itu sendiri merupakan salah satu alternatif pengurangan

kepadatan pengguna parkir, tetapi pengguna parkir merasa bahwa tarif progresif akan

lebih mahal dari tarif yang sekarang ini, dimana tarif yang sekarang ini dirasa sudah

terlalu mahal bagi sebagian besar pengguna parkir, ini dapat dilihat pada data kuesioner.

Karakteristik pengguna parkir menunjukkan pola penataan parkir di bandar udara

Adisutjipto masih cukup daik walau kurangnya tempat parkir yang tersedia masih kurang

tetapi karena banyaknya petugas pengelola parkir yang membantu para pengguna parkir

untuk memarkirkan kendaraannya.
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Setelah diuji dengan rumus korelasi product moment, untuk jumlah koresponden
100 dan tingkat keyakinan 95%, dengan menggunakan tabel rdidapat koefisien korelasi

yaitu 0.195,.Apabila r yang didapat melebihi angka koefisien korelasi maka dianggap
sudah valid., dan apabila tidak maka sebaliknya. Dari analisi yang telah dilakukan seperti
terlihat pada lampiran XIV, maka didapat hasil sebagai berikut

Untuk pertanyaan no.1:

r =

No Pertanyaan
1

100(2434)-208(1144)

Vfu00 x470) - 2o7][(100 x132467^744^ '565
Tabel 5.16. Tabel korelasi responden

Korelasi (r)
0.565

0.468

0.448

0.302

0.108

0.219

Status

Valid

Valid

Valid

Valid

Tidak Valid

Valid

5.2.3 Pembahasan Kebutuhan Ruang Parkir

Kebutuhan ruang parkir merupakan besamya (banyaknya) ruang parkir yang
diperlukan sehingga dapat menampung kendaraan yang diparkir berdasarkan pengamatan
dan perhitungan di lapangan.

Faktor yang secara langsung mempengaruhi kebutuhan ruang parkir adalah

karakteristik parkir, yaitu akumulasi parkir, durasi parkir serta interval waktu
pengamatan.

Pada hari libur kendaraan yang diparkir lebih padat sehingga kebutuhan ruang
parkir yang terjadi lebih besar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.13. kebutuhan ruang
parkir yang maksimum terjadi pada hari sabtu dan senin.
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Kebutuhan ruang parkir untuk jenis kendaraan sepeda motor hampir tidak ada

masalah karena rata-rata pengguna parkir sepeda motor tidak menjemput atau mengantar

pengguna pesawat terbang melainkan untuk kapentingan pembelian tiket atau urusan

kerja.

Secara keseluruhan kebutuhan ruang parkir jenis kendaraan sepeda motor yang

dihitung berdasarkan durasi rata-rata, pada areal tersebut masih di bawah kapasitas yang

tersedia .Pada kebutuhan ruang parkir jenis kendaraan mobil yang dihitung berdasarkan

nilai durasi pada frekuensi kumulatif ke-85% di areal parkir masih di bawah kapasitas

yang tersedia tetapi mengalami kelebihan beban terutama pada hari libur.

KEBUTUHAN RUANG PARKIR

Sepeda motor Roda empat
Jenis Kendaraan

Gambar 5.6 Grafik Kebutuhan Ruang Parkir
Sumber: Pengolahan Data

Secara keseluruhan perlu penataan parkir areal tersebut sehingga mampu

menampung kebutuhan ruang parkir yang terjadi terutama pada jam puncak baik

khususnya untuk kendaraan rodaempat.

5.2.4 Pembahasan Kapasitas Parkir

Pelataran parkir di bandar udara Adisutjipto mempunyai ruang parkir untuk jenis

kendaraan roda dua sebesar 96 sedangkan untuk jenis kendaraan roda empat mempunyai

ruang parkir sebesar 108 ruang. Ketiadaan lahan kosong lagi yang mengakibatkan

sulitnya penambahan areal parkir khususnya untuk kendaraan roda empat, pada jam-jam
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sibuk banyak kendaraan roda empat yang dengan terpaksa memarkirkan kendaraannya di

luar areal parkir bandar udara Adisutjipto, atau mereka keluar areal parkir dan masuk

kembali ke areal parkir, begitu terus hingga mereka menemukan yang mereka jemput.

Dampak untuk perhitungan kebutuhan ruang parkir pada jenis kendaraan sepeda motor

baik menggunakan durasi rata-rata maupun berdasarkan nilai durasi pada frekuensi

kumulatif ke-85 %tetap mencukupi. Untuk jenis kendaraan roda empat kebutuhan ruang

parkir berdasarkan nilai durasi rata-rata maupun berdasarkan nilai durasi pada frekuensi

kumulatif ke-85% melebihi kapasitas yang sudah ada. Pada penataan ulang yang

denahnya dapat dilihat pada Lampiran Xseluruh beban kendaraan dapat ditampung pada

areal parkir ini sesuai dengan kebutuhan ruang parkir. Konfigurasi parkir yang digunakan

adalah 90 dan parkir pararel dengan konsekuensi lebar gang yang dibutuhkan untuk

gerakan memarkir lebih besar tetapi memberikan jumlah ruang parkir yang dapat

ditampung lebih besar.

Keberadaan petugas parkir yang ada sangat membantu dalam proses gerakan

memarkir. Penataan ulang memperhitungkan lebar gang-gang parkir. Baik untuk jenis

kendaraan roda empat maupun penis kendaraan sepeda motor sehingga dihaiapkaii

pengguna fasilitas parkir merasa lebih nyaman. Penataan ulang yang dilakukan mengacu

pada Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Departemen Perhubungan, 1996.

5.2.4.1 Penataan Ulang

Dari kondisi penataan awal yang belum optimal di lakukan penataan ulang.

Penataan parkir pada areal yang ada diupayakan agar faktor-faktor yang selama ini belum

teratur dan kurang nyaman semaksimal mungkin dapat dibenahi untuk meningkatkan

kapasitas parkir.
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Penambahan kapasitas ruang parkir dibutuhkan mengingat pada jam-jam sibuk

kapasitas yang tersedia untuk kendaraan jenis roda empat tidak mencukupi. Untuk jenis

kendaraan roda dua penataan yang ada terkesan kurang tertata dengan rapi.

a. Sepeda Motor

Kapasitas kendaraan dua yang sudah ada sudah mencukupi. Hal ini dapat

dibuktikan dengan hasil survei selama empat hari. Pada jam-jam sibuk kapasitas yang

dibutuhkan sebesar 26 sedangkan yang tersedia 69 sehingga areal parkir kendaraan

bermotor tidak perlu di tambah lagi, tetapi untuk lebih menambah ke nyamanan dan

kemudahaan dalam memarkir kendaraan sepeda motor sebaiknya tempat parkir sepeda

motor di beri rambu dan marka jalan Penataan yang selama ini terlihat semrawut dan

cenderung acak selain mengurangi kapasitas juga terlihat kurang rapi, masalah ini dapat

diatasi dengan adanya batas-batas yang jelas pada areal parkir sehingga terlihat

perbedaan antara ruang parkir dengan ruang manuver.

Tabel 5.17 Perhitungan Kapasitas Areal Parkir Sepeda Motor (Penatan Ulang)

Jenis Parkir

Motor

SRP

0.75 mx 2 m

Kapasitas Parkir
69

Sumber : Pengolahan Data

b. Kendaraan Roda Empat

Penataan ulang dengan cara penambahan areal parkir kendaraan roda empat

hampir tidak mungkin dilakukan karena areal parkir kendaraan roda empat di kelilingi

oleh bangunan fasilitas bandara dan di sebelah barat bandara terdapat jalur rel kereta api

yang sejajar dengan areal parkir bandara, salah satu cara yang mungkin di lakukan adalah

mungubah sudut parkir kendaraan dari 60° menjadi sudut 90° dan menambah areal parkir

dengan pola parkir pararel yang digunakan hanya pada jam-jam puncak saja dengan
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konsekuensi akan lebih menyulitkan pengguna parkir untuk memarkirkan kendaraannya

dan pengurangan dimensi pulau parkir.

Dalam Pedoman Perencanan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir dijelaskan bahwa

untuk parkir sudut 90° untuk kendaran roda empat standar ruang manuver adalah 9m

untuk dua arah dan 6m untuk satu arah, dengan adanya dua arah pada ruang manuver

diharapkan mampu mengurang tingkat kemacetan di area parkir .

Penambahan areal parkir merupakan suatu keharusan mengingat pada pengamatan

selama empat hari kapasitas yang ada kurang memenuhi. Untuk lebih jelasnya pada

gambar 5.3. berikut adalah denah areal parkir bandar udara Adisutjipto yang telah ditata

ulang.

DENAH PENATAAN ULANG
AREA PARKIR

BANDAR UDARA ADISUTJIPTO

cr.'

_ PARKIR MOTOR

1

1

!
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J_ : - <
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jc 11-',J •-; l
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Gambar 5.7 Denah Penataan Ulang Bandar Udara Adisutjipto

Pada tabel 5.16 dijelaskan mengenai perhitungan ulang kapasitas areal parkir

jenis kendaraan roda empat



61

Tabel 5.18. Perhitungan Kapasitas Areal Parkir Kendaraan Roda Empat (Penataan Ulang)

Jenis Parkir SRP Lebar Jalan Kapasitas Parkir

VIP (60°) 4 m x 5 m 7m 15

Parkir A (90°) 2.8 mx 5.3 m 8m 30

Parkir B (90°) 2.8 mx 5.3 m 6m 30

Parkir C (90°) 2.8 mx 5.3 m 8m 31

Parkir D (90°) 2.8 mx 5.3 m 6m 28

Pararel (0°) 3 mx 5.7m -

17

total 151

Sumber : Pengolahan Data


