
BAB VI

kfeSIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap kapasitas parkir di bandar udara Adisutjipto

Yogyakarta dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

6.1.1. Karakteristik Parkir

1. Akumulasi Parkir

Jumlah kendaraan yang diparkir di areal parkir bandar udara Adisutjito

mempunya hubungan dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan pesawat terbang.
Akumulasi parkir pada akhir pekan relatif lebih besar bila di bandingkan dengan
akumulasi pada hari lainnya. Untuk kendaraan motor perbedaan jumlah akumulasi tidak
terlalu mencolok karena biasanya pengguna parkir motor datang kebandara tidak untuk

menjemput atau Mengantar tetapi untuk keperluan lainnya seperti membeli tiket pesawat.

2. Durasi Parkir

Lamanya waktu parkir tergantung dari keperluan dari pengguna fasilitas. Pada

jam-jam puncak durasi parkir kendaraan terutama kendaraan roda dua , hanya sebentar
saja, karena kapasita parkir yang ada tidak mencukupi sehingga banyak pengguna parkir

yang langsung keluar dari areal parkir.
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3. Volume Parkir

Berdasarkan pengamatan selama empat hari volume kendaraan tertinggi terjadi

pada akhir pekan terutama hari sabtu. Untuk jenis kendaraan roda empat volume parkir
umumnya lebih besar dari pada untuk jenis kendaraan motor.

4. Pergantian Parkir

angka pergantian ruang parkir di peroleh berdasarkan jumlah ruang parkir yamh

tersedia dan volume parkir yang etrjadi. Angka turn over parkir untuk kendaraan roda

empat relatif lebih besar bila dibandingkan angka turnover parkir yang terjadi untuk jenis
kendaraan sepeda motor. Pada angka turnover berdasarkan volume maksimum selalu

lebih besar bila dibandingkan dengan turnover berdasarkan volume rata-rata. Pada akhir

pekan ( Jum'at dan Sabtu) angka turnover relatif lebih besar dari pada angka turn over

pada hari lainnya.

5. Indeks Parkir

Prosehtase jurtlatt kendaraan parkit yang diperoleh berdasarkan nilai akumulasi

yang terjadi dan ruang parkir yang tersedia untuk akhit pekan (Jum'at dan Sabtu) relatif
Itm tesar dibandingkan dengan prosentase jumlah kendaraan pada hari laimiya. Indeks
p'arkir Utttuk jenis kenq^aan roda empat lebjh besar daripada indeks parkir untuk jenis
kfehdaraan sepWa niritor. Ma saat -saat tertentu terjadi lonjakan indeks parkir melebihi

100% yang berarti pada saat tersebut areal parkir tidak mampu menampung kebutuhan

yang terjadi.

6.1.2 Karakteristik Pengguna Parkir

Karakteristik pengguna parkir secara tidak langsung mempengaruhi kapasitas

parkir dan usaha mengoptimalisasian dari areal parkir. Dari karakteristik pengguna parkir
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bisa diketahui areal parkir yang bagaimana yang dibutuhkan dan diinginkan oleh

pengguna fasilitas parkir tersebut.

6.1.3. Kebutuhan Ruang Parkir

Ruang parkir yamg dibutuhkan pada areal parkir ini digunakan berdasarkan nilai

durasi pada frekuensi kumulatif ke-85%. Nilai durasi pada frekuensi ke-85% lebih

mewakili bila di bandingkan nilai durasi rata-rata. Ruang parkir yang dibutuhkan

berdasarkan nilai durasi pada frekuensi kumulatif ke-85% untuk areal parkir jenis

kendaraan sepeda motor membutuhkan 26 ruang dan untuk jenis kendaraan roda empat

membUtuhkan 234 ruang. Pada tabel 5.16 dan 5.17 terlihat jelas areal parkir bandar

udara Adisutjipto untuk waktu-waktu tertentu sudah tidak dapat menampung jumlah

kendaraan parkir. Dengan kata lain kebutuhan ruang parkir sudah melebihi kapasitas

yartg ada, apalagi pada akhir pekan menjelang hari libur.

6.1.4. Kapasitas Ruang Parkir

Kapasitas rUartg parkir yang ada sekarang ini secara umum memerlukan

pengatUfan kemball sehihgga dapat digunakan seefisiert mungkin. Kapasitas ruang parkir

pada kondisi awal dan setelah panataan dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1. Kapasitas Parkir Bandar Udara Adisutjipto

AwalJenis keridaraan
Sepedft Motor"
Roda Emfjat

108

69

Penataan Ulang
151

69

Sumber : Pengolahan Data
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6.2 Saran

Setelah dilakukan analisis kapasitas parkir bandar udara Adisutjipto serta melihat

kondisi di lapangan, penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penambahan petugas di lapangan dalam membantu kelancaran serta

mempermudah pengemudi dalam memarkir kendaraan mutlak diperlukan apalagi

mengingat kondisi areal parkir yang lebar gangnya terbatas.

2. Perbaikan dan peningkata fasilitas pendukung untuk meningkatkan keamanan,

kenyamanan serta kemudahan dari areal parkir yang ada , misalnya dengan

penghijauan disekitar areal parkir .

3. Pembatasan waktu parkir (durasi parkir) untuk membatasi kendaraan yang parkir

terutama pada jam puncak dengan cara memberlakukan tariff parkir berdasarkan

lanianya parkir (tarif progresif)


