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4. BAB II 

TINJAUAN LITERATUR  

Pada bab ini menjelaskan literatur yang digunakan untuk mendukung 

penelitian. Keterkaitan topik penelitian dengan dokumen-dokumen perencanaan 

dan pendoman teknis yang berhubungan dengan penelitian akan dipaparkan pada 

bagian ini. Kemudian pada bagian ini akan dipaparkan hasil dari sintesis literatur 

untuk menjawab salah satu sasaran dari penelitian. 

2.1 Transportation Demand Management (TDM) 

Menurut ITDP (Institute for Transportation and Development Policy) 

Transportation Demand Management (TDM) adalah pengaplikasikan peraturan-

peraturan dan strategi untuk meminimalisir kebutuhan akan kendaraan pribadi. 

Dalam transportasi atau dalam hal lain, mengatur kebutuhan dapat menjadi 

alternatif yang low-cost untuk meningkatkan kapasitas di area lain. Mengatur 

kebutuhan dalam hal transportasi juga punya potensi untuk membuat lingkungan 

yang lebih baik, meningkatkan kesehatan masyarakat, komunitas yang lebih kuat 

dan kota yang lebih makmur. Sistem TDM sangat berkaitan dengan dukungan 

komunitas sekitar untuk transportasi yang lebih berkesinambungan 

Transport Demand Management (TDM) atau Manajemen Kebutuhan akan 

Transportasi (MKT) adalah suatu cara untuk mempengaruhi perilaku pelaku 

pergerakan dengan tujuan untuk mengurangi besarnya kebutuhan akan pergerakan 

atau menyebarkan kebutuhan tersebut dalam ruang dan waktu (Orski, 1998 dalam 

Tamin, 2000). Pendekatan Transportation Demand Management (TDM) 

merupakan salah satu strategi penyelesaian permasalahan transportasi dengan cara 

menekan permintaan kebutuhan prasarana transportasi sehingga jumlah perjalanan 

yang ditimbulkan masih berada pada batas kondisi sosial, lingkungan, dan 

operasional (Tamin, 1999). TDM merupakan strategi untuk memaksimalkan 

efisiensi sistem transportasi perkotaan melalui pembatasan penggunaan kendaraan 

pribadi untuk mempromosikan moda transportasi yang lebih efektif, sehat dan 
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ramah lingkungan (SUTP, 2009). Tujuan Manajemen Kebutuhan Transportasi 

(MKT) adalah mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna 

peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Tamin, 2000).  

Konsep Manajemen Kebutuhan Transportasi (MKT) yang merupakan bagian 

dari manajemen lalu lintas diharapkan dapat menggantikan pendekatan 

konvensional dalam memecahkan masalah transportasi perkotaan (Tamin, 2000). 

Kemacetan yang biasa terjadi di daerah perkotaan timbul karena proses pergerakan 

dilakukan pada lokasi yang sama dan sering terjadi pada saat yang bersamaan. 

Dalam konsep TDM, pembatasan kebutuhan akan transportasi tidak berarti 

membatasi jumlah pergerakan yang akan terjadi tetapi bagaimana mengelola proses 

pergerakan tersebut agar tidak terjadi pada saat yang bersamaan, atau lokasi yang 

sama (Tamin, 2000). Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan dalam implementasi 

konsep TDM salah satunya adalah pergeseran moda. Proses pergerakan dapat 

terjadi pada lokasi yang sama dan pada waktu yang sama akan tetapi dengan moda 

transportasi yang berbeda. Salah satu strategi pergeseran moda adalah kebijakan 

peningkatan pelayanan angkutan umum melalui kombinasi strategi prioritas bus, 

kebijakan parkir, batasan lalu lintas, sistem angkutan umum massa (SAUM), dan 

fasilitas pejalan kaki (Tamin, 2000). 
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Sumber: Broaddus, 2009 

GAMBAR 2.1  

INTERAKSI TRANSPORTASI DENGAN TATA RUANG 

Kebijakan parkir merupakan salah satu komponen penting dalam TDM. 

Parkir merupakan strategi yang dirancang untuk membuat penggunaan sumber daya 

transportasi lebih efisien (Urban Land Institute, 2009 dalam Ariyani, 2017). 

Manajemen parkir merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan 

efisiensi penggunaan parkir eksisting, menurunkan permintaan parkir, dan 

menggeser penggunaan kendaraan pribadi menjadi angkutan umum (Seattle Urban 

Mobility Plan, 2008 dalam Ariyani, 2017). Sebagai bagian dari manajemen parkir, 

penyediaan fasilitas park and ride diharapkan dapat mengurangi total volume lalu 

lintas kendaraan bermotor dengan mendorong perpindahan orang dari kendaraan 

pribadi ke moda transportasi yang lebih berkelanjutan seperti angkutan umum dan 

kendaraan tidak bermotor (Palupiningtyas, 2015). 

Fasilitas park and ride adalah hal yang utama untuk daya tarik dan 

pengoperasian sistem angkutan modern karena para pengguna jalan cenderung 

memilih transportasi umum ketika mereka mampu menggabungkan penggunaan 

fasilitas ini dengan kendaraan pribadi mereka (Konstantinos, Matthew, Zongzhi, 
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2010 dalam Sembiring, 2015). Park and ride telah terbukti berhasil di berbagai 

negara seperti di Eropa, Kanada dan Amerika Serikat. Bahkan Singapura yang 

teknologi transportasinya paling baik di wilayah Asean telah membuktikan bahwa 

skema park and ride dapat diandalkan dalam mengurangi kemacetan (Seik, 1997 

dalam Sembiring, 2015). 

2.2 Transit Oriented Development (TOD) 

Menurut ITDP (Institute for Transportation and Development Policy) 

Transit Oriented Development (TOD) atau pembangunan berorientasi transit berarti 

mengintegrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan, 

dan ruang publik melalui konektifitas yang mudah dengan berjalan kaki dan 

bersepeda serta dekat dengan pelayanan angkutan umum yang sangat baik ke 

seluruh kota. Hal tersebut berarti memberi akses untuk peluang dan sumber daya 

lokal dan kota menggunakan moda mobilitas yang paling efisien dan sehat dengan 

biaya dan dampak lingkungan paling minimal dan berketahanan tinggi terhadap 

kejadian yang mengganggu. TOD yang inklusif merupakan dasar yang dibutuhkan 

untuk keberlanjutan jangka panjang, keadilan, kesejahteraan yang merata, dan 

keamanan di kota. 

Menurut Permen Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit Pengembangan, Kawasan 

Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD) adalah konsep 

pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah 

yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan 

antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak 

bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai 

pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang 

sedang hingga tinggi. Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam 

rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan 

antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 

(delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang 

memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas 
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pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi. Dan TOD memiliki radius 1 km 

berdasarkan jarak maksimal menuju stasiun/halte angkutan umum massal terdekat 

yang direkomendasikan untuk pembangunan berorientasi transit adalah 1 kilometer 

atau 15 sampai 20 menit berjalan kaki (ITDP, 2017). Berikut adalah gambaran 

konsep TOD: 

 
Sumber: Persinggahan, 2009 

GAMBAR 2. 2  

KONSEP TOD 

Dalam proses pengembangan kawasan berbasis TOD, perlu diketahui 

karakteristik utama yang mencirikan penerapan konsep TOD. Karakteristik tersebut 

dijabarkan secara lebih rinci ke dalam prinsip konsep TOD. Berikut adalah prinsip 

konsep TOD menurut Treasure Coast Regional Planning Council, 2012:  

a. Compact development, pembentukan pola dan tata ruang yang rapat serta padat 

dengan memusatkan lokasi perberlanjaan, tempat kerja, perumahan, dan ruang 

terbuka di dekat satu sama lain ke stasiun transit.  

b. Jaringan Jalan dan Blok yang saling berhubungan, sistem jalan dan blok yang 

saling berhubungan membentuk lingkungan yang walkable adalah komponen 

inti untuk mencapai lingkungan yang bisa dilalui dengan berjalan kaki.  

c. Desain jalan, desain jalan dibutuhkan untuk mendukung pergerakan yang 

berorientasi pada penggunaan transportasi umum massal. Jalan-jalan di area 

TOD harus mengundang pejalan kaki dan pengendara sepeda, serta 

mengakomodasi lalu lintas kendaraan. Jalan harus mampu memberikan 

kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki juga termasuk pesepeda. Untuk 
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meningkatkan keselamatan pejalan kaki dan sepeda, lalu lintas kendaraan harus 

melaju dengan kecepatan yang tenang.  

d. Kepadatan atau density, Kepadatan tempat tinggal menginformasikan tingkat 

layanan transit. Tingkat penumpang meningkat karena lebih banyak orang 

memiliki akses ke transit. Kepadatan penggunaan lahan akan mendekatkan 

berbagai aktivitas hingga pemanfaatan moda transportasi umum dapat 

dimaksimalkan. 

e. Land-Use Mixes bertujuan untuk mendukung efisiensi mobilitas dan 

meningkatkan livability kawasan dengan mengintegrasikan hunian dengan 

tempat bekerja, tempat berbelanja, dan sekolah. Dalam hal mobilitas, mixed use 

meningkatkan efisiensi transit dan memfasilitasi pejalan kaki. Dengan 

menggabungkan asal (perumahan) dengan tujuan (pekerjaan, belanja, dan 

sekolah), pola pembangunan campuran menyeimbangkan aliran komuter pada 

puncak transit. 

f. Urban Form, Bentuk bangunan dapat bervariasi dalam TOD, tergantung pada 

intensitas tipologi stasiun dan lokasi dalam area stasiun. Cakupan pengaturan 

bangunan dan tinggi bangunan bervariasi, sebagian besar area TOD ditandai 

dengan bangunan bertingkat yang ditempatkan secara strategis.   

g. Ruang Terbuka, berperan sebagai wadah interaksi sosial sekaligus menciptakan 

keserasian lansekap di tengah tingginya intensitas pemanfaatan lahan. 

Mengintegrasikan ruang terbuka dengan jaringan jalan yang terhubung dengan 

baik dapat menawarkan pejalan kaki dan pesepeda memiliki jalur perjalanan 

yang aman dan efisien. Lokasi ruang terbuka pada kawasan berkonsep TOD bisa 

berada di dekat titik transit, sempadan jalan, area permukiman, atau di area 

sekitar peruntukkan retail.  

h. Parkir dalam konsep TOD diarahkan pada sistem pembatasan parkir dengan 

penyediaan ruang parkir yang lebih sedikit pada pusat kawasan transit 

dibandingkan pada area pinggiran kota/secondary area. Salah satu metode 

pembatasan lahan parkir dengan menyediakan parkir kolektif. Metode ini 

mampu mengakomodasi kebutuhan parkir di titik transit dan atau kawasan 

transit dengan meningkatkan efisiensi lahan dan membatasi lahan parkir 
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individu. Parkir dengan metode ini biasanya berupa gedung parkir, kantong parkir, 

atau fasilitas parkir titik transit itu sendiri.  

Parkir dalam konsep TOD adalah salah satu bagian yang penting. Karena 

fasilitas park and ride untuk memudahkan pengguna kendaraan pribadi berpindah 

ke alat transportasi massal. Park and ride juga sebagai penarik minat pengguna 

kendaraan pribadi sehingga menggunakan transportasi massal. 

2.3 Park and Ride 

Konsep park and ride merupakan salah satu sistem transportasi intermoda 

yang dapat menarik pengguna kendaraan pribadi dan pejalan kaki/pengendaran 

sepeda untuk menggunakan kendaraan umum (Spillar, 1997 dalam Nazalaputra, 

2017). Sistem park and ride merupakan sistem parkir yang menggunakan fasilitas 

ruang parkir dengan menitipkan kendaraan pribadi, kemudian beralih ke moda 

transportasi umum (O’Flaherty, 1997 dalam Asapa, 2012).  

Menurut Victoria Transport Police Institut, 2010 dalam Asapa, 2012, 

penyediaan park and ride memberikan dampak pada public transport antara lain 

sebagai dukungan transformasi pusat kota agar lebih walkable, memindahkan 

pergerakan kendaraan dari jaringan jalan kota “ke dalam” fasilitas park and ride, 

mengurangi penggunaan lahan parkir pada pusat kota sehingga lahan parkir pada 

pusat kota dapat digunakan untuk tujuan yang lebih ekonomis, meningkatkan 

penggunaan transportasi publik karena dapat sebagai publikasi/promosi untuk 

menggunakan transportasi publik, serta dapat mengurangi dampak pengembangan 

sub urban dan relokasi ke luar kota dengan meningkatnya aksesibilitas dari/ke pusat 

kota. Menurut Abubakar (2011) dalam Ariyani (2017) park and ride merupakan 

salah satu alat manajemen lalu lintas. Parkir kendaraan pribadi di fasilitas park and 

ride dan menggunakan transportasi publik, merupakan salah satu perangkat 

manajemen pembatasan lalu lintas di pusat kota yang padat. Park and ride menarik 

bagi para komuter dengan tarif parkir yang lebih murah atau bahkan gratis 

dibanding menggunakan kendaraan pribadi kemudian mereka dapat menggunakan 

transportasi publik seperti angkutan bus/busway ataupun kereta api menuju ke pusat 

kota. 
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Dari beberapa definisi di atas yang dikemukakan oleh para peneliti dapat 

ditarik kesimpulan bahwa park and ride merupakan salah satu fasilitas yang 

menyediakan ruang parkir untuk kendaraan pribadi para komuter yang akan 

melakukan aktivitas di pusat kota agar menitipkan kendaraannya di lokasi yang 

terintegrasi dengan transportasi publik dan melanjutkan perjalanannya 

menggunakan angkutan massal. Berikut adalah gambaran pola pergerakan 

pengguna park and ride: 

 
Sumber: Spillar, 1997 

GAMBAR 2. 3  

POLA PERGERAKAN PENGGUNA PARK & RIDE 

2.3.1 Manfaat dan Tujuan Park and ride  

Park and ride memiliki catatan yang efektif dalam membantu untuk 

memfasilitasi permintaan terhadap kendaraan umum dan membantu mengurangi 

jumlah perjalanan dalam suatu kawasan (Ginn, 2009). Salah satu alasan utama dari 

kebutuhan park and ride di area suburban adalah untuk memenuhi kebutuhan para 

penduduk yang tinggal di luar kota akibat dari tidak tersedianya lahan tempat 

tinggal yang terjangkau di dalam kota, namun tetap membutuhkan akses menuju 

CBD untuk bekerja. Kesempatan untuk mendapatkan akses yang baik menuju 

fasilitas park and ride diharapkan dapat mendorong para komuter ini untuk 

mengurangi penggunaan kendaraan pribadinya menuju pusat kota.  
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Manfaat dan tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan memberlakukan 

skema park and ride pada jangka panjang, sebagai berikut:  

1) Mengurangi kemacetan lalu lintas di pusat kota. Penempatan fasilitas park and 

ride di lokasi yang strategis akan mengurangi jumlah kendaraan yang melintas 

di jalan menuju pusat kota pada jam-jam sibuk.  

2) Mengurangi konsumsi bahan bakar dan polusi udara dari kendaraan bermotor, 

sehingga mengurangi kerusakan lingkungan baik di pusat kota maupun di 

sepanjang jalan radial yang menuju pusat kota.  

3) Meningkatkan aksesibilitas menuju tempat kerja. Ketersediaan fasilitas park 

and ride dapat menjembatani para pekerja menuju tempat kerja lebih cepat 

dibanding akses jalan yang lebih memakan waktu serta meningkatkan jumlah 

orang yang mendapatkan akses menuju pusat kota.  

4) Mengurangi permasalahan tempat parkir yang ada. Penyediaan fasilitas park 

and ride secara signifikan akan membantu mengurangi parkir ilegal di jalanan 

serta mengurangi permintaan tempat parkir di lokasi tempat kerja dan pusat 

kota.  

5) Menarik minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum.  

2.3.2 Klasifikasi Park and Ride 

Park and ride dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Terdapat klasifikasi 

menurut karakteristik fungsi, jarak terhadap CBD, operasional, dan lokasi & fungsi. 

Berikut adalah klasifikasi park and ride: 

A. Klasifikasi Park and ride Menurut Karakteristik Fungsi  

Menurut Robert J. Spillar (1997), fasilitas park and ride terdiri dari beberapa 

tipe yang dipengaruhi oleh karakteristik fungsinya. Tipe park and ride berdasarkan 

karakteristik fungsinya antara lain:  

1) Informal park and ride lots tipe park and ride ini merupakan tempat 

pemberhentian dan transit dimana pengendara biasa menggunakan kendaraan 

pribadi dan memarkirnya di jalan atau di lahan yang berdekatan dengan jalan. 

Tipe ini biasanya ditemukan di persimpangan jalan arteri utama dan sebelum 

titik kemacetan atau hambatan alam lainnya.  
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2) Opportunistic or joint use lots tipe park and ride ini merupakan fasilitas parkir 

yang digunakan bersama dengan kegiatan lainnya seperti gereja, bioskop, 

shopping mall atau pusat kegiatan spesial lainnya. Jenis parkir ini dapat 

dibangun atau diadakan dengan biaya relatif lebih rendah dan dikembangkan 

lebih mudah jika ada kesempatan dengan lingkungan guna lahan eksisting 

untuk mendorong adanya fasilitas ini misalnya fasilitas parkir yang tersedia 

dan tidak digunakan saat hari kerja. Perjanjian kerjasama antara agen pengelola 

park and ride dan pemilik lahan parkir biasanya dilaksanakan selama 2 – 5 

tahun. 

3) Park and pool lots tipe park and ride ini lebih kecil daripada yang lain dan 

dibangun lebih eksklusif/diperuntukkan bagi carpool atau vanpool saja. Jenis 

ini seringkali dibangun sebagai opportunistic or joint use facility dan 

merupakan bagian dari rencana pencegahan/mitigasi dimana developer 

menyediakan area untuk tujuan park and pool. 

4) Suburban park and ride lots tipe park and ride ini terletak di luar batas wilayah 

kota. Fungsi utama dari area ini adalah mengumpulkan potensi transit yang 

sedekat mungkin dengan asal (rumah) dan menyediakan transfer point menuju 

pelayanan transit. Suburban park and lots biasanya dibiayai melalui investasi 

publik tetapi dalam beberapa kasus juga bisa merupakan milik perorangan 

(pribadi). Kesempatan untuk melakukan joint development dan fasilitas 

multiusaha sangat tinggi tergantung pada lokasi dan dukungan fasilitas transit.  

5) Transit centers transit centers seringkali hanya dibayangkan sebagai tempat 

pertemuan (interchange) antara pelayanan transit lokal dan express. Area park 

and ride yang dibangun di lokasi transit center sepertinya memiliki permintaan 

lebih tinggi daripada di area suburban park and ride. Jenis area ini menawarkan 

lebih banyak pilihan dan alternatif rute tujuan dibandingkan jenis area 

sebelumnya.  

6) Satellite parking facilities area parkir satelit atau disebut juga remote parking 

lots merupakan lokasi parkir yang terletak dekat dengan pusat kegiatan seperti 

komplek olahraga, bandara atau CBD untuk menyediakan alternatif parkir on 

site yang lebih murah yang dekat dengan pusat kegiatan tersebut. Jenis area 

parkir ini lebih mendekati tujuan daripada asal pergerakan. 
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B. Klasifikasi Park and ride Menurut Jarak Terhadap CBD  

Menurut Robert J. Spillar (1997), Tipe park and ride berdasarkan jarak 

terhadap wilayah tujuan utama Central Bussiness District (CBD) sebuah kota, 

antara lain:  

1) Suburban park and ridel lots, berdasarkan asosiasi jalan raya dan transportasi 

di Amerika, park and ride tipe suburban terletak pada 6,4 – 48,3 km (4 – 30 

mil) jauhnya dari pusat kota/CBD dan dilengkapi dengan pelayanan 

perpindahan intermoda. Perpindahan intermoda yang paling dominan adalah 

antara kendaraan pribadi dan angkutan umum, namun dapat juga terjadi antara 

angkutan umum dan sepeda, pejalan kaki, carpool, vanpool, atau antar jemput. 

Moda angkutan umum yang disediakan dapat berupa bus lokal atau patas, 

kereta api (komuter, antarkota, kereta cepat), kapal feri, dan para transit.  

2) Remote long distance lots, lokasi parkir tipe ini terletak pada lingkungan yang 

baru di wilayah setingkat kabupaten atau kota satelit sebagai dampak dari 

meningkatnya biaya hidup di wilayah kota metropolitan. Jarak antara fasilitas 

park and ride tipe remote long distance lots dari pusat kota utama berkisar 

antara 64,4 – 128,7 km (40 – 80 mil) atau lebih.  

3) Local urban park and ride lots park and ride tipe urban lokal mengisi 

kekosongan antara sub urban dan CBD dalam suatu wilayah metropolitan. 

Jarak fasilitas ini antara 1,6 – 6,4 km (1 – 4 mil) dari CBD dan seringkali 

merupakan fasilitas parkir informal, shared use, dan opportunistic lots. 

Fasilitas parkir ini biasanya hanya dilengkapi dengan trayek angkutan umum 

lokal dalam kota.  

4) Peripheral park and ride lots park and ride tipe perifer merupakan fasilitas 

yang dibangun pada wilayah pinggiran di sekitar CBD/pusat kota yang 

bertujuan menyediakan lahan parkir untuk wilayah pusat aktivitas 

perekonomian. Salah satu tipe perifer adalah park and ride tipe satelit yang 

telah dibahas sebelumnya. Tujuan utama pengembangan fasilitas parkir tipe ini 

adalah untuk menyediakan tempat parkir yang relatif murah dan lahan yang 

tidak terbatas sehingga mempermudah perjalanan menuju pusat kota/CBD. 

Fasilitas park and ride tipe perifer jika dianalisis secara kritis, tidak sesuai 

untuk mengurangi jumlah perjalanan dan kemacetan di jalan-jalan pusat kota. 



34 
 

 
 

C. Klasifikasi Park and ride Menurut Operasional  

 Adapun menurut Transport Cooperative Reasearch Program – Report 95 

(TCRP, 2004) yang dirilis oleh Transportation Research Board, 2004 berdasarkan 

operasional alaminya, park and ride dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

1) Exclusive park and ride ini direncanakan, didesain, dibangun, dan dioperasikan 

secara khusus sebagai pelayanan park and ride. Membutuhkan biaya modal 

yang signifikan dan waktu pengembangan. Jenis fasilitas ini umumnya 

melayani area kota yang lebih luas dan biasanya digunakan secara 

berkombinasi oleh pelayanan bus ekspres, kereta, dan/atau HOV lanes. 

2) Shared use park and ride ini melayani penggunaan bersama misalnya area 

parkir untuk toko retail, gereja, sekolah, dan lainnya. Biasanya area parkir ini 

terdapat di area kota yang lebih kecil tanpa adanya permintaan yang besar yang 

akan membuat area parkir eksklusif tidak layak. Keuntungannya adalah 

implementasi waktu pendek, biaya modal dan perawatan rendah. Menyediakan 

kesempatan untuk mencoba demand pelayanan tanpa membutuhkan biaya 

investasi yang besar. Kelemahannya adalah keterbatasan ruang dan desain, 

keterbatasan pengembangan, adanya kemungkinan konflik penggunaan parkir 

dengan pengguna lainnya sehingga dibutuhkan persetujuan formal.  

 

 

D. Klasifikasi Park and ride Menurut Lokasi dan Fungsi  

Menurut lokasi dan fungsinya, park and ride dapat dibagi atas tiga kategori 

(Bos, 2004) sebagai berikut:  

1) Destination functionality park and ride yang berlokasi dekat ke tujuan akhir 

perjalanan, seperti pusat kota atau pusat kegiatan bisnis (CBD area). 

Penyediaan fasilitas ini dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan di pusat 

kota, dimana penggunan kendaraan pribadi melanjutkan sisa perjalanan dengan 

menggunakan angkutan umum yang biasanya kualitas pelayanannya sangat 

baik seperti bus rapid transit atau monorail.  

2) Origin functionality park and ride yang berlokasi dekat dengan daerah 

perumahan. Fasilitas dimaksudkan untuk membujuk pengguna kendaraan 

pribadi untuk menggunakan angkutan umum, dimana kendaraan hanya 
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digunakan menuju stasiun/terminal, kemudian melanjutkan sebagian besar dari 

perjalanannya dengan angkutan umum.  

3) Field functionality park and ride yang biasanya berlokasi dekat dengan pintu 

tol atau stasiun kereta api. Disamping untuk tujuan ke pusat kota, pengguna 

fasilitas ini juga sering untuk tujuan perjalanan yang berlawanan misalnya 

daerah industri yang berada di pinggir kota. 

2.4 Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Park and ride  

Untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan skema park and ride tentu 

ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan dalam pemberlakuan park and ride. Scottish Transport Research 

Laboratory (1999) dalam Ginn (2009) memberikan beberapa alasan dari gagal dan 

berhasilnya skema park and ride. Berikut adalah alasan untuk keberhasilan skema 

park and ride: 

1) Pelayanan transportasi umum yang handal, sering dan berkualitas tinggi 

2) Penggunaan fasilitas park and ride dengan berpindah ke kendaraan umum 

masih lebih cepat dibanding menggunakan mobil pribadi 

3) Parkir kendaraan di pusat kota mahal dan sulit 

4) Parkir di fasilitas park and ride aman  

5) Tarif parkir di fasilitas park and ride lebih murah dibanding parkir di pusat 

kota  

6) Fasilitas park and ride mudah dijangkau.  

Selain itu, ada beberapa hal yang dapat membuat skema park and ride ini gagal, 

yaitu:  

1) Kemacetan lalu lintas tidak begitu parah sehingga memerlukan perubahan 

moda perjalanan 

2) Para pelanggan harus berpindah-pindah dengan terlalu banyak moda (contoh: 

mobil-kereta-bus-jalan kaki)  

3) Tempat parkir di pusat kota mudah didapat dengan tarif terjangkau/gratis 

4) Layanan kendaraan umum dan infrastruktur pendukung yang buruk  

5) Lokasi park and ride yang tidak nyaman 

6) Fasilitas park and ride tidak terintegrasi dengan sistem transportasi umum. 
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2.5 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Park & Ride  

Faktor – faktor pemilihan park and ride sangat berkaitan dengan theory 

planned behavior (perilaku pelaku perjalanan). Theory planned behavior 

merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara sikap dan 

perilaku dan menganggap bahwa setiap pelaku perjalanan bebas untuk memilih.  

Dalam penelitian Asapa (2012) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pengguna park and ride adalah kondisi fasilitas parkir, karakteristik pengguna yang 

terdiri karakteristik sosial ekonomi dan karakteristik perjalanan. Berikut adalah 

faktor-faktor yang dimaksud: 

1) Kondisi fasilitas parkir terdiri dari aspek fisik dan non fisik. Berikut adalah 

kondisi fasilitas parkir: 

a) Aspek fisik terdiri dari lokasi, akses, dan kondisi fasilitas parkir. 

b) Aspek non fisik terdiri dari pengelolaan, pelayanan, keamanan, dan tarif 

parkir. 

2) Karakteristik penggunan parkir yang terdiri dari karakteristik sosial ekonomi 

dan karakteristik perjalanan. Berikut adalah karakteristik pengguna parkir: 

3) Karakteristik sosial ekonomi terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kepemilikan kendaraan 

pribadi, dan maksud perjalanan. 

4) Karakteristik perjalanan terdiri dari jarak penggunaan kendaraan pribadi, 

waktu tiba ditempat tujuan, alasan utama penggunaan parkir, biaya perjalanan, 

lama perjalanan, kenyamanan perjalanan, ketersediaan parkir. 

Dalam penelitian Hole (2004), faktor- faktor yang mempengaruhi pengguna 

kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan fasilitas park and ride sebagai 

berikut: 

1) Karakteristik sosial ekonomi seperti jenis kelamin (gender), tingkat 

pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki.  

2) Karakteristik perjalanan seperti waktu tiba di tempat aktivitas, rata-rata travel 

time komuter door to door/lama perjalanan dan biaya perjalanan 

3) Kondisi daerah tujuan yang meliputi ketersediaan fasilitas parkir di tempat 

aktivitas.  
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Menurut Tamin (1997) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi seseorang 

untuk memilih suatu moda transportasi, faktor yang dimaksud adalah: 

1) Karakteristik pelaku perjalanan, antara lain: 

a) Keadaan sosial ekonomi serta tingkat pendapatan. 

b) Ketersedian atau kepemilikan kendaraan. 

c) Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). 

d) Struktur rumah tangga (pasangan muda, keluarga dengan anak, pensiun, 

dan lain-lain). 

2) Karakteristik perjalanan 

a) Tujuan perjalanan, salah satu contohnya adalah pergi ke tempat kerja. Di 

negara maju biasanya lebih mudah dengan angkutan umum karena 

ketepatan waktu dan tingkat pelayanan yang sangat baik serta ongkos lebih 

murah dibandingkan dengan mobil. Sebaliknya di negara berkembang 

orang masih tetap menggunakan mobil pribadi ketempat kerja meskipun 

mahal, karena ketepatan waktu, kenyamanan dan pelayanan lainnya tidak 

dapat dipenuhi angkutan umum.  

b) Waktu terjadinya perjalanan, perjalanan pada waktu lewat dari jam operasi 

lebih sulit diakomodasi dengan angkutan umum.  

c) Jarak perjalanan, semakin jauh perjalanan, kecenderungan pemilihan 

moda transportasi umum semakin banyak dibandingkan dengan moda 

angkutan pribadi.  

3) Karakteristik sistem transportasi  

Tingkat pelayanan yang ditawarkan oleh masing-masing sarana transportasi 

merupakan faktor yang sangat menentukan bagi seseorang dalam memilih 

sarana transportasi. Tingkat pelayanan ini dikelompokan dalam dua kategori:  

a) Faktor-faktor kuantitatif: 

 Lama waktu perjalanan yang meliputi waktu didalam kendaraan, 

waktu menunggu dan waktu berjalan kaki 

 Biaya transportasi (tarif, biaya bahan bakar dan lainlain) 

 Ketersediaan ruang dan tarif parkir  

b) Faktor-faktor kualitatif, seperti: 

 Kenyamanan dan kemudahan 
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 Keandalan dan keteraturan 

 Keamanan    

Miro (2002) dalam Nazalaputra (2017) berpendapat bahwa terdapat 4 

faktor yang dianggap memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku pelaku perjalanan. 

Faktor – faktor yang dimaksud adalah:   

1) Faktor karakteristik perjalanan (Travel Characteristics Factor). Karakteristik 

perjalanan meliputi tujuan perjalanan (trip purpose), waktu perjalanan (time 

of trip) dan panjang perjalanan (trip length);  

2) Faktor karakteristik pelaku perjalanan (Traveler Characteristics Factor). 

Faktor karakteristik pelaku perjalanan merupakan faktor yang berhubungan 

dengan status individu pelaku perjalanan. Bruton (1985) berpendapat bahwa 

faktor karakteristik pelaku perjalanan meliputi:  

a) Pendapatan (income) 

b) Kepemilikan kendaraan (car ownership)  

c) Kondisi kendaraan pribadi  

d) Kepadatan pemukiman (density of residential development)  

e) Sosial-ekonomi lainnya, seperti struktur dan ukuran keluarga, usia, jenis 

kelamin, jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, kepunyaan akan lisensi 

mengemudi (SIM) serta semua variabel yang mempengaruhi pemilihan 

moda.  

3) Faktor karakteristik sistem transportasi (Transportation system 

Characteristics Factor). Faktor karakteristik sistem transportasi merupakan 

faktor yang mempengaruhi pelaku perjalanan berdasarkan kinerja pelayanan 

sistem transportasi. Faktor karakteristik sistem transportasi adalah sebagai 

berikut:   

a) Waktu relatif (lama) perjalanan (relative travel time) terdiri dari lamanya 

waktu menunggu kendaraan dipemberhentian (terminal), waktu jalan ke 

terminal (walk to terminal time) dan waktu di atas kendaraan. 

b) Biaya relatif perjalanan (relative travel cost), merupakan seluruh biaya 

yang timbul akibat melakukan perjalanan dari asal ke tujuan untuk semua 

moda yang berkompetisi seperti tarif tiket, bahan bakar dan lain-lain.  
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c) Tingkat pelayanan relatif (relative level of service), merupakan faktor – 

faktor kualitatif meliputi keamanan, kenyamanan dan kesenangan yang 

mendorong pelaku perjalanan memilih moda transportasi itu.  

d) Tingkat akses/indeks daya hubung/kemudahan pencapaian tempat 

tujuan.  

e) Tingkat kehandalan angkutan umum dari segi waktu (tepat 

waktu/reliability), ketersediaan ruang parkir dan tarif.  

4) Faktor karakteristik kota dan zona (Spacial System Characteristics Factor). 

Faktor karakteristik kota dan zona berhubungan dengan jarak antara titik mula 

perjalanan (kediaman) dan tempat kegiatan dan kepadatan penduduk.  

Anna Lena (2003) dalam Nazalaputra (2017) mengelompokan faktor 

pemilihan moda transportasi menjadi lima kelompok yaitu faktor perjalanan, faktor 

lingkungan, faktor sistem transportasi, faktor individu, faktor kebijakan dan faktor 

kualitas.  

1) Faktor perjalanan merupakan faktor yang berhubungan langsung dengan 

perjalanan itu sendiri. Variabel faktor perjalan seperti tujuan perjalanan, alasan 

perjalanan, barang yang dibawa saat perjalanan.  

2) Faktor lingkungan adalah faktor yang dipengaruhi oleh kondisi dari lingkungan 

itu sendiri, seperti cuaca, kondisi jalan kearah tujuan dan lain-lain.  

3) Faktor sistem transportasi merupakan bentuk pelayanan untuk menarik minat 

pelaku perjalanan. Khusus untuk pengguna park and ride, variabel yang 

terdapat pada sistem transportasi adalah jadwal/informasi biaya pakir, 

aksesibilitas menuju stasiun, kelengkapan fasilitas shelter untuk pengguna 

angkutan umum dan parkir khusus sepeda, dan sistem pembayaran yang mudah 

(Lindström Olsson, 1999). 

4) Faktor individu atau socio-economic seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, 

dan sikap dalam melakukan perjalanan (bersepeda, pengendara mobil). 

5) Faktor kebijakan seperti pajak, larangan pada jalan raya, maupun kebijakan 

insentif ekonomi pada skala lokal maupun regional. 

6) Faktor kualitas meliputi kenyamanan dan keamanan pelaku perjalanan dalam 

menggunakan moda transportasi.  



40 
 

 
 

Menurut Spillar, 1997 dalam Nazalaputra, 2017 bahwa faktor – faktor yang 

mempengaruhi komuter untuk memilih park and ride sebagai alat pergerakan yaitu: 

1) Kualitas pelayanan jaringan transportasi seperti murahnya harga pelayanan, 

waktu tempuh yang singkat, dan mudahnya akses menuju tempat tujuan.  

2) Lokasi park and ride 

3) Biaya untuk menggunakan park and ride  

4) Ketersediaan jalur pedestrian yang baik  

5) Tingkat keamanan menjadi faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan dari 

park and ride. 

Menurut Abubakar (2011) dalam Ariyani (2017) karakteristik parkir yang 

berpengaruh terhadap faktor penggunaan fasilitas park and ride adalah:  

1) Ketersediaan ruang parkir yang memadai dan desain yang memudahkan 

pengguna untuk keluar dan masuk tempat parkir. 

2) Tersedianya fasilitas ruang tunggu angkutan umum yang nyaman.  

3) Jarak tempat parkir yang tidak terlalu jauh dari terminal, stasiun, ataupun 

tempat perhentian angkutan umum, sehingga dapat menghemat waktu berjalan 

kaki dari ruang parkir ke tempat perhentian angkutan umum dan sebaliknya. 

4) Tarif parkir yang rendah, dan bila memungkinkan gratis ataupun sudah 

terhitung dalam tarif angkutan. 

5) Keamanan terhadap pencurian kendaraan bermotor ataupun terhadap barang 

yang ada di dalam kendaraan harus terjamin, untuk menghilangkan 

kekhawatiran pengguna akan sistem keamanan kendaraannya 

2.6 Kriteria dan Ketentuan Fasilitas Parkir 

Penyelenggaraan fasilitas parkir di Indonesia diatur berdasarkan Keputusan 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Peraturan tersebut membahas 

mengenai persyaratan penyelenggaraan fasilitas parkir secara umum. Berdasarkan 

peraturan tersebut maka kriteria dan ketentuan fasilitas parkir harus memenuhi 

beberapa persyaratan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi: 

1) Pembangunan fasilitas parkir mempertimbangkan beberapa hal yaitu tujuan, 

jenis fasilitas parkir, penempatan fasilitas parkir, penentuan kebutuhan parkir 
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(tetap atau sementara), ukuran kebutuhan ruang parkir, penentuan Satuan 

Ruang Parkir (SRP), desain parkir di badan jalan, desain parkir di luar badan 

jalan. Jenis fasilitas parkir terdiri dari parkir di badan jalan (on street parking) 

dan parkir di luar badan jalan (off street parking). Fasilitas parkir di luar badan 

jalan dalam pengembangannya perlu memperhatikan kriteria 

lokasi/penempatan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kemudahan bagi 

pengguna jasa, tersedianya tata guna lahan, aksesibilitas, dan Rencana Umum 

Tata Ruang Daerah (RUTRD).  

2) Pengoperasian dalam struktur organisasi UPTD, perparkiran mencakup aspek 

kegiatan administratif (personalia, keuangan, dan umum) dan teknis 

operasional (perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan). Penetapan tarif 

parkir sebagai salah satu cara pengendalian lalu lintas tidak didasarkan atas 

perhitungan pengembalian biaya investasi dan operasional. Penetapan tarif 

parkir dilakukan untuk mengendalikan lalu lintas melalui pengurangan 

pemakaian kendaraan pribadi sehingga mengurangi kemacetan.  

3) Pemeliharaan, meliputi kebersihan dan perbaikan kerusakan pelataran parkir, 

marka dan rambu jalan, serta fasilitas penunjang. 

Menurut Palupiningtyas (2015), kriteria dalam fasilitas park and ride 

sebagai berikut: 

1) Klasifikasi, yang terdiri jenis parkir, fungsi parkir, melayani konsumen di area 

suburban, perkotaan, dan CBD, berupa transit centers maupun sub urban park 

and ride. 

2) Lokasi/penempatan, yang terdiri dari terletak pada terminal A, wilayah sub 

urban, perkotaan, sebuah gedung merupakan tempat pusat aktivitas sosial 

ekonomi/pendidikan, dan wilayah pinggiran di kawasan permukiman 

3) Keselamatan dan kelancaran lalu lintas, yang terdiri dari letak jalan masuk dan 

kerluar, penentuan satuan ruang parkir, penentuan ruang bebas, penetapan 

ukuran jalur sirkulasi. 

4) Kemudahan bagi pengguna jasa, yang terdiri dari pola parkir dan penentuan 

sudut parkir 
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5) Tarif, yang terdiri dari tarif yang murah, terjangkau dan tidak progresif, 

keterpaduan antara tarif parkir dan angkutan umum, metode pembayaran e-

tiketing. 

6) Keamanan yang terdiri dari area parkir dikelilingi pagar pengaman, tersedia 

petugas penjaga di pintu masuk dan keluar, tersedia titik pandang area parkir 

(tower), tersedia lampu penerangan. 

7) Aksesibilitas yang terdiri dari lebar jalan masuk dan keluar, jarak tempat parkir, 

tersedianya jalur pejalan kaki. 

8) Kelembagaan, pengelola parkir, kesesuaian dengan rencana tata ruang dan 

wilayah, pengelolaan memperhatikan konektivitas layanan moda transportasi. 

9) Lingkungan yang terdiri dari tidak menimbulkan dampak visual yang negative, 

adanya peningkatan ruang jalan berupa ruang terbuka hijau dan ornamen 

pejalan kaki, ketersedian fasilitas pelengkap untuk menjaga kebersihan dan 

kenyamanan, mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan 

wilayah. 

 

 

2.7 Preseden Park & Ride  

Park and ride telah banyak diterapkan di kota-kota besar di dunia. 

Penerapan park & ride untuk meningkatkan penggunaan kendaraan umum, 

mengurangi kemacetan, dan membatasi kendaraan pribadi yang masuk ke pusat 

kota. Berikut adalah negara yang menggunakan konsep park & ride. 

A. Singapura 

Park and ride dengan kualitas yang baik mulai diperkenalkan pada 8 

Desember 1995 oleh Transitlink Pt.Ltd. Dengan penambahan waktu layanan s.d. 

08.00 pm. pada weekdays. Pengguna dapat memilih melanjutkan perjalanan tidak 

hanya menggunakan MRT tapi juga bus dan penumpang yang melakukan transit 

akan mendapatkan potongan S$ 0,25. Penambahan lokasi park and ride sebanyak 

11 dimana lokasinya berdekatan dengan stasiun MRT dan halte bus. Serta 

dilakukan strategi publikasi, yaitu:  

a. Dilakukan upacara peresmian yang diliput oleh banyak media 

b. Menempelkan poster di 100 bus 
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c. Penyebaran leaflets di berbagai lokasi 

d. Menempelkan leaflets di kaca mobil yang diparkir di area CBD dan HBD 

e. Penyebaran poster kepada berbagai komunitas 

f. Menghubungi dan memberikan informasi kepada pengguna yang pernah 

menggunakan park and ride.  

 

 
Sumber: www.straitstimes.com 

GAMBAR 2. 4  

PARK & RIDE SINGAPURA 

 

Tahun 2014 dengan masih dikelola oleh Transitlink saat ini Singapura 

memiliki total 42 lokasi park and ride yang tersebar di seluruh area Singapura 

secara merata. Pengoperasian park and ride di Singapura saat ini yaitu dengan 

penambahan fasilitas yang dapat dirasakan langsung oleh pengguna seperti jam 

operasi dari pukul 07.00 am. s.d. 09.00 pm untuk weekdays dan pukul 07.00 am. 

s.d. 03.00 pm untuk hari Sabtu. Singapura menerapkan sistem informasi yang baik, 

sehingga pengguna dapat melihat informasi di website resmi Transitlink dan 

pemerintah.  
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2.8 Sintesa Penelitian 

Berdasarkan hasil kajian teori dan literatur yang dilakukan, banyak faktor 

yang dikemukakan oleh para ahli, para peneliti sebelumnya maupun sumber lainnya 

terdapat perbedaan pandangan. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi 

penggunaan park and ride: 

TABEL II.1  

HASIL SINTESA PENELITIAN 

No 
Kelompok 

Faktor 
Faktor 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Karakteristik 

pelaku 

perjalanan 

Usia v     v v     

2 Jenis kelamin v v   v v     

3 Jenis pekerjaan v     v       

4 Pendapatan   v v v       

5 Pendidikan v v     v     

6 
Struktur rumah 

tangga 
    v v       

7 Kepemilikan SIM     v v       

8 
Kepemilikan 

Kendaraan 
v v v v       

9 
Kepadatan 

pemukiman 
      v       

10 
Sikap dalam 

melakukan perjalanan 
        v     

11 
Kondisi kendaraan 

Pribadi 
      v       

12 Lokasi pekerjaan       v       

13 

Karakteristik 

perjalanan 

Maksud perjalanan         v     

14 Tujuan Perjalanan      v v v     

15 
Jarak penggunaan 

kendaraan pribadi 
v             

16 
Waktu tiba tempat 

tujuan 
v v           

17 Lama Perjalanan v v v v       

18 Barang Bawaan         v     

19 Biaya Perjalanan v v           

20 
Kenyamanan 

Perjalanan 
v             

21 Jarak perjalanan     v v       

22 Faktor 

Lingkungan 

Cuaca         v     

23 Kondisi Jalan         v     

24 
Faktor 

Kebijakan 

Pajak         v     

25 
Larangan pada jalan 

raya 
        v     
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No 
Kelompok 

Faktor 
Faktor 1 2 3 4 5 6 7 

26  
Kebijakan insentif 

ekonomi 
        v     

27 

Karakteristik 

sistem 

transportasi 

Waktu perjalanan       v       

28 Tingkat pelayanan       v       

29 Jadwal/informasi         v     

30 
Biaya relatif 

perjalanan 
      v       

31 

Ketersediaan moda 

transportasi umum 

pada stasiun 

pemberhentian 

        v     

32 
Ketersediaan 

pedestrian 
          v   

33 Tingkat akses       v       

34 Kenyamanan     v v v     

35 
Kehandalan/tepat 

waktu 
    v v       

36 Kelengkapan fasilitas         v     

37 

Karakteristik 

parkir 

Biaya parkir v         v v 

38 Lama parkir   v v v v     

39 Lokasi parkir v         v v 

40 Keamanan parkir v         v v 

41 Pengelola parkir v             

42 
Kemudahan 

pembayaran 
        v     

43 Jarak lokasi parkir              v 

44 Aksesibilitas v       v v   

45 
Waktu tempuh untuk 

menjangkau parkir 
          v   

46 
Kondisi fasilitas 

parkir 
v             

Sumber: 

1. Asapa (2012) 

2. Hole (2003) 

3. Tamin (2000) 

4. Miro (2002) dalam Nazalaputra (2017) 

5. Anna lena (2003) dalam Nazalaputra (2017) 

6. Spillar (1997) 

7. Abubakar (2011) dalam Ariyani (2017) 
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2.8.1 Verifikasi Variabel 

Berdasarkan variabel yang akan di pakai untuk identifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi penggunaan park and ride di Kawasan Poris Plawad Kota 

Tangerang pada tahap identifikasi tidak seluruhnya sesuai dengan penelitian ini dan 

terdapat faktor yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu tidak semua faktor akan 

digunakan dalam penelitian ini. Faktor yang telah dikumpulkan kemudian akan 

diverifikasi serta diberi justifikasi atau alasan pemilihan faktor yang sesuai dengan 

penelitian ini. Setelah selesai diverifikasi dan justifikasi maka akan diketahui hasil 

sintesa penelitian mengenai faktor apa yang dipakai untuk identifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi penggunaan park and ride di Kawasan Poris Plawad Kota 

Tangerang. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan mengenai pemilihan faktor 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

TABEL II. 2  

VERIFIKASI VARIABEL YANG DIPILIH 

No Faktor   Keterangan Justifikasi Verifikasi 

1 
Pengelola 

Parkir 
Dipilih  

Pengelola parkir untuk mengetahui fasilitas parkir 

yang disediakan pada setiap pengelola kepada 

pengguna park and ride 

Digunakan sebagai 

karakteristik parkir  

2 
Jenis 

Kendaraan 
Dipilih  

Jenis kendaraan yang digunakan dapat 

mempengaruhi penggunaan park and ride. Karena 

jenis kendaraan yang dimiliki dapat mengetahui 

masyarakat yang lebih memilih memarkirkan 

kendaraan pribadinya dan melanjutkan 

menggunakan transportasi umum 

Digunakan sebagai 

karakteristik parkir 

3 Biaya Parkir Dipilih  

Biaya parkir dapat mempengaruhi para pengguna 

parkir untuk menggunakan parkir. Jika biaya 

parkir mahal maka para pengguna kendaraan 

pribadi tidak akan memilih parkir 

Digunakan sebagai 

karakteristik parkir 

4 
Kenyamanan 

Parkir 
Dipilih  

Kenyamanan dalam parkir dapat mempengaruhi 

pengguna parkir karena dengan fasilitas parkir 

yang tersedia akan membuat para pengguna parkir 

merasa nyaman dalam parkir kendaraanya pada 

lokasi tersebut. 

Digunakan sebagai 

karakteristik parkir 

5 
Keamanan 

Parkir 
Dipilih  

Keamanan dalam parkir dapat mempengaruhi 

pengguna parkir. Dengan parkir yang memiliki 

fasilitas yang dapat menunjang keamanan dalam 

menjaga kendaraan yang terpakir akan membuat 

para pengguna kendaraan pribadi merasa aman 

dalam menitipkan kendaraannya pada tempat 

parkir tersedia 

Digunakan sebagai 

karakteristik parkir 
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No Faktor   Keterangan Justifikasi Verifikasi 

6 Aksesibililitas  Dipilih  

Aksesibilitas dapat mempengaruhi dalam penggunaan 

parkir. Dengan aksesibilitas menuju lokasi parkir dan 

menuju moda transportasi publik yang mudah akan 

membuat pengguna kendaraan pribadi dapat 

memudahkannya dalam melakukan berpindahan 

transportasi 

Digunakan 

sebagai 

karakteristik 

parkir 

7 Jenis Kelamin Dipilih  

Jenis kelamin dapat mempengaruhi dalam 

penggunaan park and ride. Karena biasanya laki-laki 

lebih cenderung menggunakan transportasi publik 

dari pada perempuaan 

Digunakan 

sebagai 

karakteristik 

pengguna 

8 
Pendidikan 

Terakhir 
Dipilih  

Masyarakat yang memiliki pengetahuan secara tidak 

langsung akan mempengaruhi pemilihan penggunaan 

transportasi. 

Digunakan 

sebagai 

karakteristik 

pengguna 

9 
Jenis 

Pekerjaan 
Dipilih  

Masyarakat yang memiliki pekerjaan di pusat kota 

mempengaruhi dalam pemilihan penggunaan 

transportasi 

Digunakan 

sebagai 

karakteristik 

pengguna 

10 
Pendapatan 

Perbulan 
Dipilih  

Pendapatan dapat mempengaruhi pengguna park and 

ride. Tingkat pendapatan masyarakat dapat 

berpeluang kecenderungan pemilihan transportasi 

sesuai dengan pendapatan. 

Digunakan 

sebagai 

karakteristik 

pengguna 

11 
Tujuan 

Perjalanan 
Dipilih  

Tujuan perjalanan dapat mempengaruhi dalam 

penggunaan park and ride  karena masyarakat 

cenderung memilih transportasi yang dapat efektif 

menuju lokasi tujuan 

Digunakan 

sebagai 

karakteristik 

pengguna 

12 
Maksud 

Perjalanan 
Dipilih  

Maksud perjalanan dapat mempengaruhi dalam 

penggunaan park and ride karena masyarakat akan 

cenderung memilih transportasi yang efektif menuju 

lokasi tujuan 

Digunakan 

sebagai 

karakteristik 

pengguna 

13 

Waktu 

Tempuh 

Perjalanan 

Dipilih  

Waktu perjalanan dapat mempengaruhi masyarakat 

menggunakan park and ride. Karena masyarakat 

cenderung memilih waktu perjalanan yang singkat 

untuk menuju lokasi tujuan 

Digunakan 

sebagai 

karakteristik 

pengguna 

14 
Jarak 

Perjalanan 
Dipilih  

Jarak tempuh lokasi tujuan dapat mempengaruhi 

masyarakat menggunakan park and ride. Jarak 

tempuh yang jauh akan membuat masyarakat merasa 

malas/kelelahan dalam berkendara sehingga akan 

lebih memilih menggunakan transportasi umum 

Digunakan 

sebagai 

karakteristik 

pengguna 

15 
Biaya 

Perjalanan 
Dipilih  

Biaya perjalanan dapat mempengaruhi penggunaan 

park and ride karena masyarakat cenderung memilih 

biaya perjalanan yang murah dalam melakukan 

aktivitasnya 

Digunakan 

sebagai 

karakteristik 

pengguna 

16 

Layanan 

Transportasi 

Umum yang 

Tersedia 

Dipilih 

Layanan transportasi umum dapat mempengaruhi 

memilih menggunakan park and ride. Semakin 

mudah konektivitas cenderung dapat menarik 

pengguna park and ride 

Digunakan 

sebagai 

karakteristik 

pengguna 

17 

Ketersediaan/ 

Kemudahan 

Memperoleh 

Transportasi 

Umum 

Dipilih  

Ketersedian/kemudahan memperoleh transportasi 

umum dapat mempengaruhi penggunaan park and 

ride karena dengan ketersedian/kemudahan 

transportasi pada stasiun/terminal yang mudah akan 

membuat masyarakat lebih memilih memarkirkan 

kendaraannya di stasiun/terminal tersebut 

Digunakan 

sebagai 

karakteristik 

pengguna 

Sumber: Penulis, 2020 
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2.8.2 Penetapan Variabel  

Berdasarkan sintesa penelitian lalu dilakukan pemilihan variabel terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan park and ride. Pada sintesa 

penelitian tidak semua variabel memiliki kesamaan dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu perlu dilakukan pemilihan variabel yang sesuai dengan penelitian ini. 

Berikut merupakan variabel mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan park and ride: 

TABEL II. 3  

SINTESA VARIABEL SASARAN PERTAMA 

Sasaran Variabel Indikator Sumber 

Mengidentifikasi 

persepsi 

masyarakat 

terhadap 

karakteristik 

parkir yang 

tersedia di Poris 

Plawad Kota 

Tangerang 

Pengelola 

Parkir 
  

Jenis 

Kendaraan 
  

Biaya Parkir 

Tarif parkir murah, terjangkau 

dan tidak progresif, adanya 

pengembangan metode e-

tiketing 

Palupiningtyas, 2015 

Kenyamanan 

Parkir 

Tersedia fasilitas pelengkap 

untuk menjaga kebersihan, 

tersedianya marka jalan, 

pelataran parkir kondisi baik 

Palupiningtyas, 2015, 

Keputusan Direktur 

Jenderal Perhubungan 

Darat Nomor 

272/HK.105/DRJD/96 

Keamanan 

Parkir 

Area parkir dikelilingi pagar 

pengaman, tersedia petugas di 

pintu masuk dan keluar, 

tersedianya lampu penerangan, 

cctv 

Palupiningtyas, 2015, 

Keputusan Direktur 

Jenderal Perhubungan 

Darat Nomor 

272/HK.105/DRJD/96 

Aksesibilitas 

Jarak tempat parkir tidak jauh 

dengan stasiun/halte, 

tersedianya rambu jalan, 

tersedianya jalur pejalan kaki 

menuju halte/stasiun 

Palupiningtyas, 2015, 

Keputusan Direktur 

Jenderal Perhubungan 

Darat Nomor 

272/HK.105/DRJD/96 

Sumber: Penulis, 2020 

Variabel yang digunakan pada sasaran pertama yaitu mengidentifikasi 

persepsi masyarakat terhadap karakteristik parkir yang tersedia di Poris Plawad 

Kota Tangerang adalah pengelola parkir, biaya parkir, kenyamanan parkir, 

keamanan parkir, aksesibilitas. 
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TABEL II. 4  

SINTESA VARIABEL SASARAN KEDUA 

Sasaran Variabel 

Mengidentifikasi 

karakteristik perilaku 

pengguna Park and 

Ride di Kelurahan 

Poris Plawad Kota 

Tangerang 

Jenis Kelamin 

Pendidikan Terakhir 

Jenis Pekerjaan 

Pendapatan Perbulan 

Tujuan Perjalanan 

Maksud Perjalanan 

Waktu Tempuh Perjalanan 

Jarak Perjalanan 

Biaya Perjalanan 

Layanan Transportasi Umum yang Tersedia 

Ketersediaan/kemudahan memperoleh transportasi 

umum 

Sumber: Penulis, 2020 

Variabel yang digunakan pada sasaran kedua yaitu mengidentifikasi 

karakteristik perilaku pengguna park and ride di Kawasan Poris Plawad Kota 

Tangerang adalah jenis kelamin, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, pendapatan 

perbulan, tujuan perjalanan, maksud perjalanan, waktu perjalanan, jarak perjalanan, 

biaya perjalanan, layanan transportasi umum yang tersedia, dan ketersediaan/ 

kemudahan memperoleh transportasi umum. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 


