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ABSTRAK

Jumlah kendaraan yang meningkat di kota Surabaya membutuhkan lahan parkir yang
mencukupi. Sepanjang ruas jalan protokol banyak dijumpai kendaraan parkir di tepi jalan. Larangan
parkir masih dijumpai kendaraan parkir. Hal ini menunjukkan kebutuhan parkir sangat tinggi. Jalan
Walikota Mustajab Surabaya menjadi salah satu objek penelitian parkir. Kemacetan yang terjadi di
sepanjang jalan tersebut sangat menganggu aktifitas lalu lintas. Oleh karena itu, perlu dilakukan
analisis kinerja parkir di ruas Jalan Walikota Mustajab Surabaya.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan solusi yang dapat ditawarkan untuk
menanggulangi kejenuhan di ruas Jalan Walikota Mustajab Surabaya. Metode yang mengunakan
Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) dan PedomanTeknik Direktorat Jendral Perhubungan
Darat. Data yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa pengamatan
data lapangan yang terdiri  dari data jumlah kendaraan parkir, durasi parkir dan volume lalu lintas,
sedangkan data sekunder didapatkan dari peta ruas Jalan Walikota Mustajab Surabaya. Hasil analisis
studi diperoleh ruas jalan Walikota Mustajab telah mengalami kejenuhan dengan nilai derajat
kejenuhan sebesar 1,31. Alternatif penanganan adalah membuat Off Street Parking, yang nilai
derajat kejenuhannya berkurang sampai 0,85. Setelah diberlakukan Off Street Parking derajat
kejenuhan  menjadi berkurang.

Selain itu dari segi karakteristik parkir pada ruas – ruas Jalan Walikota Mustajab diperoleh
hasil volume parkir sebesar 544 mobil, dimana kapasitas parkir mencapai 58 Satuan Ruang Parkir.
Akumulasi parkir terbesar  didapatkan nilai sebesar 29 mobil dan durasi parkir terlama adalah 60
menit dengan nilai 22.30% pada ruas Jalan Walikota Mustajab. Pada jalan Walikota Mustajab ini
sistem tarif parkir masih menggunakan sistem tarif tetap dengan harga Rp.1500,- untuk sepeda
motor dan Rp.3000,- untuk mobil. Disarankan memperbanyak penyediaan fasilitas Off Street
Parking seperti lahan kosong parkir Bangi Kopi Tiam yang memiliki panjang 32 meter dan lebar 22
meter.

Kata kunci : Kinerja parkir, MKJI, kapasitas jalan.


