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ABSTRACT 
Parking management of a large parking area or a high parking building has become something that needs to be served 
carefully. A good parking management should increase the level of convenience of all parking visitors. Most visitors try 
to park their vehicles near to the entry point of the building. However, this will be a problem since the parking 
management can only provide only a number of entry points the whole area. Therefore, the paper here tries to elaborate 
the development of a software for parking management. This parking management software is developed to help parking 
area administrator in determining whether an area within the parking space still has empty parking lots or not. If there 
any empty place, the software will try to determine which one of the spaces available is nearest place to the entry point 
or entry door of the building: In determining which place is the nearest place, this software uses a mathematical 
approach to measure how far a location is to the entire door available. 
Keywords: Parking Management, Parking Location, Visitor Convenient  
 
1. Pendahuluan 
Ketersediaan sarana parkir merupakan salah satu hal yang penting sekali diperhatikan dalam proses pembuatan sebuah 
tempat umum. Penyediaan lahan parkir yang cukup luas akan dapat menampung sebagian besar pengunjung tempat 
tersebut, terutama bagi mereka yang membawa kendaraan bermotor. Para pengunjung berkendaraan tersebut akan 
semakin nyaman mengunjungi tempat tersebut, karena mereka tidak perlu berjalan jauh untuk mencapai tempat umum 
yang mereka tuju.  

 
1.1. Latar Belakang 
Proses pengaturan ketersediaan dan lokasi parkir bagi kendaraan yang digunakan oleh para pengunjung, merupakan suatu 
hal yang sangat penting diperhatikan. Setiap pengunjung berkendaraan selalu ingin mendapat kepastian ketersediaan 
tempat parkir untuk memarkirkan kendaraan mereka, ketika mereka mencapai pintu masuk lokasi parkir. Ketersediaan 
tempat tersebut seringkali sulit sekali dipastikan, terutama pada tempat–tempat parkir bertingkat. Keadaan tersebut 
seringkali menyebabkan para pengunjung harus berputar–putar terlebih dahulu untuk mencari apakah masih ada tempat 
parkir yang tersedia. Apabila mereka menemukan sebuah tempat parkir yang kosong, maka dengan segera mereka 
memarkirkan kendaraan mereka pada tempat tersebut. Sedangkan apabila mereka tidak menemukan adanya tempat yang 
kosong, tidak jarang mereka harus keluar kembali dari lokasi tempat parkir tersebut dengan perasaan kecewa. 
 
Ketika mereka memperoleh suatu tempat untuk memarkirkan kendaraan, lokasi yang diperoleh belum tentu merupakan 
tempat yang terdekat dengan pintu keluar masuk tempat umum yang mereka kunjungi. Hal tersebut tentulah 
menyebabkan para pengunjung tersebut harus berjalan cukup jauh untuk mencapai pintu keluar masuk tempat umum 
tersebut. Keadaan ini tentulah akan menurunkan tingkat kenyamanan para pengunjung, terutama pada tempat–tempat 
umum yang menyediakan barang–barang yang dapat para pengunjung beli, misalnya di mall–mall. Penurunan tingkat 
kenyamanan tersebut terjadi karena para pengunjung yang telah membeli barang yang cukup banyak perlu membawa 
seluruh barang belanjaannya tersebut dalam jarak yang cukup jauh dari pintu keluar masuk mall tersebut.  
 
Keadaan yang serupa dapat pula terjadi pada lokasi parkir di gedung–gedung yang menjadi pusat perkantoran. Para 
pengunjung kantor tersebut haruslah berjalan dengan jarak yang cukup jauh dari lokasi tempat parkir mereka ke lokasi 
pintu keluar masuk gedung tersebut. Bahkan kadang kala mereka harus berjalan cukup jauh untuk mencapai lokasi lift 
yang akan membawa mereka ke suatu lantai dimana kantor yang mereka tuju berada, walaupun pada lantai yang mereka 
tuju tersebut memiliki lahan parkir, karena kuatir pada tempat tersebut tidak tersedia tempat untuk parkir. 
  
1.2. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk merancang suatu aplikasi perangkat lunak untuk mengelola sistem 
perparkiran dengan kemampuan untuk menentukan tingkat ketersediaan lahan parkir yang masih kosong dan menentukan 
lokasi parkir yang memiliki jarak tempuh terdekat dengan pintu masuk suatu gedung dengan menggunakan pendekatan 
perhitungan jarak. 
 
1.3. Rumusan Masalah 
Masalah – masalah yang dikaji dalam proses pengembangan sistem pengaturan parkir adalah : 
1) Pengelolaan jumlah lokasi parkir yang masih tersedia 
2) Pengelolaan pengguna lokasi parkir yang masih tersedia 
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3) Penentuan lokasi parkir terdekat dengan pintu keluar masuk gedung 
 
2. Landasan Teori 
2.1  Pengelolaan Parkir 
Salah satu aspek yang terkait langsung dalam proses pengelolaan parkir adalah penentuan jumlah maksimum kendaraan 
yang dapat ditampung dalam suatu area parkir. Proses perhitungan jumlah maksimum tersebut memiliki aturan yang 
sangat ketat [Public Works Department of Cortez], misalnya dalam masalah panjang, lebar, tinggi, lebar jalan, dan jarak 
antar lokasi parkir yang harus diperhatikan. Dengan adanya aturan–aturan tersebut, maka jumlah maksimum kendaraan 
dalam suatu lokasi parkir akan menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat proses pengelolaan parkir menjadi suatu hal 
yang sangat penting untuk diperhatikan. 
 
Proses pengelolaan parkir tersebut menjadi lebih penting lagi, ketika aspek kenyamanan pengguna lahan parkir 
diikutsertakan. Dengan jumlah maksimum kendaraan yang dapat parkir pada suatu daerah terbatas, maka faktor 
ketersediaan lokasi parkir menjadi hal yang perlu diperhatikan pula. Jika hal tersebut tidak menjadi faktor yang penting 
untuk dipikirkan, maka dapat dipastikan semakin banyak pengguna lokasi parkir yang akan kecewa. Hal tersebut dapat 
terjadi ketika pengguna lokasi parkir tersebut telah berputar–putar dalam daerah parkir yang tersedia, tetapi tidak 
menemukan satu tempat parkir pun yang masih kosong.  
 
Faktor lainnya yang perlu diperhatikan dalam proses pengelolaan lahan parkir adalah faktor jarak lokasi parkir yang 
diperoleh dengan pintu keluar masuk tujuan yang ingin dituju oleh pengguna lahan parkir tersebut. Hal tersebut dapat 
menjadi lebih tinggi tingkat perhatian yang diperlukan, ketika berbicara masalah tempat parkir yang bertingkat. Jika 
seorang pengguna lahan parkir memperoleh lokasi parkir yang jauh dari pintu yang ditujunya, maka tingkat kelelahan 
dari pengguna tersebut akan semakin meningkat dalam usahanya mencapai pintu yang dituju.  
 
2.2 Metode Penghitungan Jarak 
Pada perangkat lunak yang dikembangkan dalam penelitian ini seluruh data lokasi parkir yang terdapat dalam suatu area 
parkir dinyatakan dalam bentuk koordinat, sehingga lebih mudah untuk divisualisasikan pada layar untuk pemantauan 
penggunaan area parkir yang tersedia [Hearn, dan Baker, 1994]. Selain itu dengan penggunaan bentuk koordinat pada 
setiap objek yang terlibat, maka proses perhitungan jarak tempuh terpendek juga menjadi semakin mudah untuk diproses.  
 
Proses perhitungan jarak tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara. Salah satu cara yang paling 
mudah dalam mengukur suatu jarak antar dua titik adalah dengan menggunakan metode trayektori. Akan tetapi dalam 
proses perhitungan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini proses pengukuran tersebut tidak hanya 
menggunakan proses trayektori saja, karena diperlukan adanya pemeriksaan jalur yang dilalui oleh garis tersebut apakah 
menabrak suatu dinding atau tidak. Jika terjadi peristiwa penabrakan dinding tersebut, maka proses perhitungan jarak 
tersebut haruslah memperhatikan pula jarak putaran yang terjadi. Hal yang sama perlu diperhatikan juga apakah jalur 
tersebut memotong lokasi parkir lainnya atau tidak. Jika proses perpotongan tersebut terjadi, maka proses pemutaran 
harus dilakukan kembali. Jadi secara umum dapat dinyatakan bahwa proses perhitungan jarak tersebut dengan 
menggunakan proses trayektori hanya dilakukan pada jalur yang dapat dilewati oleh kendaraan saja, tidak pada jalur–
jalur yang memotong objek–objek lainnya.  
 
Proses penentuan jarak tersebut perlu diperhitungkan lebih jauh lagi, terutama jika berkaitan dengan tempat parkir yang 
bertingkat. Penentuan jarak tersebut perlu pula mempertimbangkan panjang jalur anak tangga yang perlu dilewati oleh 
para pengguna lahan parkir, atau jarak terdekat antara lokasi parkir dengan peralatan lift atau eskalator yang seringkali 
dimiliki oleh gedung–gedung bertingkat. Pada pengembangan perangkat lunak ini alat yang digunakan untuk berpindah 
antar lantai gedung bertingkat adalah berupa tangga saja. 
 
3. Metodologi Penelitian 
Metodologi perancangan sistem pengaturan parkir yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1) Perangkat lunak yang dikembangkan merupakan sebuah perangkat lunak purwarupa untuk mengelola sistem 

perparkiran pada gedung parkir bertingkat 
2) Perangkat lunak yang dihasilkan diimplementasikan pada dua perangkat komputer masukan berbeda (sebagai 

simulasi pintu masuk dan pintu keluar lahan parkir) dan seluruh data yang diperoleh dari kedua komputer masukan 
tersebut diletakkan pada komputer lain yang terpisah. 

3) Proses pengujian pengaturan lokasi parkir dilakukan melalui simulasi kendaraan masuk dan keluar pada saat lahan 
parkir masih kosong, setengah penuh dan lahan parkir penuh 

4) Proses pengujian pemilihan lokasi parkir pada suatu lantai parkir disimulasikan dengan mengubah–ubah lokasi 
tempat parkir yang kosong 
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4. Arsitektur Sistem Pengelolaan Parkir  
4.1 Arsitektur Jaringan Komputer 
Arsitektur jaringan komputer yang dipergunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak pengelolaan parkir yang 
dilakukan dalam proses penelitian ini terdiri dari tiga buah komputer, yaitu sebuah komputer bertindak sebagai pusat 
pengumpul data transaksi parkir yang terjadi dan pencatat denah lokasi parkir yang ada, dan dua buah komputer yang 
bertindak sebagai loket parkir pada pintu keluar dan masuk lokasi parkir. Ketiga komputer tersebut disusun dengan 
konfigurasi sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Arsitektur Jaringan Komputer Simulasi 

 
4.2 Arsitektur Perangkat Lunak 
Seluruh fasilitas yang dikembangkan dalam perangkat lunak pengelolaan parkir dapat dikelompokkan dalam dua 
kelompok besar, yaitu : 

1) Fasilitas pencatatan transaksi parkir  
2) Fasilitas visualisasi pengaturan letak parkir kendaraan bermotor  

Kedua fasilitas tersebut secara mekanisme kerja akan saling terkait pada tingkat data, karena pada tingkat fungsionalitas 
kedua fasilitas tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling mendukung pada proses ketersediaan data hasil 
penataan lokas parkir. Secara rinci kedua fasilitas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 
 
4.2.1 Pencatatan Transaksi Parkir 
Fasilitas pencatatan transaksi parkir merupakan fasilitas standar yang dimiliki oleh seluruh sistem pengelolaan parkir, 
karena melalui fasilitas ini seluruh kendaraan yang masuk dan yang keluar dari lahan parkir akan dicatat dalam sistem 
pencatatan parkir yang digunakan. Seluruh proses pencatatan tersebut dilakukan secara manual oleh operator yang berada 
dalam tempat yang telah disediakan pada pintu masuk dan pintu keluar lahan parkir yang digunakan.  
 

 
Gambar 2. Konseptual Sistem Desain Pintu Masuk 

 
Gambar 2 menggambarkan mekanisme sistem yang bekerja pada bagian pintu masuk parkir. Pada pintu masuk sistem 
pencatatan transaksi parkir akan ditampilkan banyaknya lokasi parkir yang masih tersisa pada seluruh lokasi parkir yang 
tersedia. Jika seluruh lahan parkir yang tersedia telah penuh, maka sistem akan memberikan pesan kepada operator 
bahwa tidak ada tempat lagi yang tersisa dan sistem akan menolak proses pemasukan data apapun sampai terdapat lokasi 
parkir yang kosong. Jika pada lahan parkir yang tersedia terdapat lokasi parkir yang kosong, maka sistem akan 
menentukan lokasi mana yang paling dekat dengan pintu masuk keluar gedung.  Penentuan lokasi tersebut didasari oleh 
permintaan pengendara yang akan parkir atau saran yang diberikan oleh sistem yang dibuat (jika lantai parkir yang 
diminta oleh pengedara penuh atau tidak ada permintaan lantai dari pengendara). 
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Gambar 3. Tampilan Pintu Masuk 

 
Pada pintu keluar proses yang terjadi adalah proses pencatatan data mobil yang keluar dari lokasi parkir. Seluruh proses 
yang terjadi dalam pintu keluar ini dapat digambarkan sebagai berikut.  

 
Gambar 4. Konseptual Sistem Desain Pintu Keluar 

 
Pada gambar 4 terlihat bahwa pada bagian pintu keluar yang terjadi hanyalah proses pencarian data mobil yang telah 
parkir dalam lahan parkir yang tersedia dan proses untuk mencatat kejadian mobil yang keluar dari lahan parkir yang 
tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan pada tampilan pintu keluar hanya berisi tempat untuk memasukkan nomor mobil 
yang keluar dan proses mencatat waktu keluar mobil tersebut.  

 
Gambar 5. Tampilan Pintu Keluar 

 
4.2.2 Visualisasi Pengaturan Letak Parkir 
Fasilitas ini merupakan fasilitas dasar yang digunakan untuk mengatur tata letak seluruh lokasi parkir yang dipergunakan 
dalam masing–masing lantai parkir yang disimulasikan pada pengembangan perangkat lunak ini. Fasilitas ini pada 
dasarnya adalah proses penempatan objek–objek yang telah disediakan (tangga, lokasi parkir, dinding, dan pintu) pada 
bidang gambar yang ada untuk memvisualisasikan denah parkir sesungguhnya. Fasilitas ini terkait langsung dengan 
fasilitas penentuan urutan pengisian lokasi parkir agar diperoleh urutan lokasi yang paling dekat dengan pintu keluar 
masuk dari gedung yang bersangkutan.   

 
Gambar 6. Tampilan Visualisasi Pengaturan Letak Parkir 

 
Pada saat proses penyimpanan data tersebut ke dalam sistem basis data yang digunakan dilakukan proses perhitungan 
yang telah dijabarkan di atas untuk menentukan urutan pengisian lokasi parkir yang tersedia berdasarkan jarak yang 
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diperoleh lokasi parkir tersebut terhadap pintu keluar masuk terdekat. Berikut digambarkan secara sederhana proses 
penentuan urutan tersebut dalam bentuk suatu diagram alir 
 

start

Lokasi parkir

Lokasi pintu

Tarik garis dari 
lokasi parkir ke 

lokasi pintu

Memotong 
objek lain ?

Lakukan 
perputaran 
jalur garis

Ya

Hitung panjang 
garis terlalui

Sampai lokasi 
pintu ?

Tarik garis dari 
lokasi terakhir 
kearah lokasi 

pintu

finish

Ya

Tidak

Tidak

Simpan nomor 
urut

Urutkan lokasi 
parkir

 
 

Gambar 7 Diagram Alir Penentuan Urutan Lokasi Parkir 
 
4.3 Arsitektur Sistem Manajemen Basis Data 
Sistem manajemen basis data yang digunakan pada penelitian ini berupa sebuah file Microsoft Access yang menampung 
seluruh data lokasi parkir yang tersedia beserta dengan data transaksi parkir yang terjadi. Keseluruhan komponen data 
yang berkatian dengan transaksi parkir dan pengaturan lokasi parkir yang dihasilkan diimplementasikan dalam file 
Microsoft Access tersebut dapat digambarkan dalam Entity–Relationship Diagram berikut ini. 
 

 
Gambar 8 Entity-Relationship Diagram Data 

 
5. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan terhadap perangkat lunak yang dikembangkan terlihat bahwa 
sistem yang dihasilkan dapat membantu para penyedia lahan parkir, khususnya lahan parkir bertingkat, untuk 
meningkatkan tingkat kepastian para pengendara kendaraan bermotor yang hendak parkir dalam memperoleh lokasi 
parkir yang paling dekat dengan pintu keluar masuk gedung yang dikunjungi. Sehingga diharapkan sistem yang 
dikembangkan tersebut dapat memperkecil tingkat kekecewaan para pengendara kendaraan bermotor yang tidak 
mendapat lokasi parkir, walaupun pengendara tersebut telah melalui seluruh lahan parkir yang tersedia.  
 
6. Batasan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada proses pengaturan lokasi parkir tersebut dengan membatasi proses 
pengaturan tersebut sebagai berikut :  
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1) Jenis kendaraan yang dikelola adalah mobil saja 
2) Ukuran daerah parkir untuk setiap kendaraan mobil adalah sama 
3) Tidak melibatkan proses perhitungan biaya parkir 
4) Seluruh pintu yang digunakan memiliki fungsi yang sama yaitu untuk masuk dan keluar dari gedung, tidak ada 

pintu yang memiliki fungsi khusus (untuk masuk saja atau untuk keluar saja) 
5) Tidak disediakannya fasilitas pencatatan parkir abonemen 

 
Dengan adanya pembatasan–pembatasan penelitian yang telah disebutkan di atas, diharapkan pada masa–masa 
mendatang seluruh pembatasan tersebut dapat dikurangi, sehingga perangkat lunak pengelolaan parkir tersebut dapat 
lebih luas penggunaannya. Pengembangan lain yang dapat dilakukan pada sistem perangkat lunak tersebut adalah 
pemakaian perangkat keras tertentu (berupa sensor–sensor) untuk lebih menjaga ketepatan para pengendara kendaraan 
bermotor dalam memarkirkan kendaraannya sesuai dengan lokasi parkir yang telah ditentukan. 
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