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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Lahan parkir sangat dibutuhkan, walaupun bukan merupakan daya tarik 

utama ataupun penggunaan lahan yang produktif. Sering kali dalam 

pengembangan gedung parkir, arsitek dan kontraktor harus mempertimbangkan 

kebutuhan tempat parkir yang terus meningkat karena jumlah kendaraan yang 

terus bertambah. Di Indonesia, penjualan mobil dari tahun ke tahun semakin 

meningkat, sebanyak 890.410 unit pada tahun 2011 (Metro TV News, 2012). 

Dengan penjualan sebesar ini Indonesia menjadi pasar otomotif terbesar di Asia 

Tenggara pada tahun 2011. Indonesia sendiri dinilai oleh Presiden Mitsubishi 

sebagai pasar otomotif dengan potensi terbesar kedua setelah Republik Rakyat 

China (Berita Jatim, 2012). Budi Darmadi, Direktur Jendral Industri Unggulan 

Berbasis Teknologi Tinggi Kementrian Perindustrian Indonesia mengatakan 

bahwa pada tahun 2013 penjualan mobil di Indonesia akan mencapai satu juta unit 

dan lima tahun ke depan akan mencapai dua juta unit (Okezone Autos, 2012). 

Sistem parkir otomatis memberikan solusi terhadap permasalahan di atas 

dengan peningkatan daya tampung mobil per volume dan kecepatan memasukkan 

serta mengeluarkan mobil (Robotic Parking System, Inc., 2012). Karena semua 

pemarkiran dilakukan secara otomatis maka sistem memiliki dampak langsung 

terhadap waktu pemarkiran serta meminimalisasi resiko pencurian dan perusakan 

mobil. 
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Pengembangan sistem parkir otomatis sudah dimulai dari tahun 1920 an, 

tetapi baru mulai dipakai secara komersial pada tahun 1940-an (Beebe, Richard 

S., 2001). Pada waktu itu sistem parkir otomatis masih berupa lift untuk 

mengangkat mobil ke bagian atas gedung dan dikendalikan oleh manusia. 50 

tahun kemudian baru sistem parkir otomatis modern yang menggunakan komputer 

dikembangkan karena dipicu oleh permintaan parkir yang terus meningkat di 

kota-kota metropolitan. Gedung parkir otomatis modern pertama di dunia 

dibangun di Hoboken, New Jersey pada bulan Januari 1999 dengan kapasitas 

sebanyak 320 mobil dan selesai pada 2002 (Beebe, Richard S., 2001). 

Dari konsep sistem parkir otomatis ini, muncullah ide baru mengenai 

sistem parkir otomatis, yaitu dengan menggunakan car boxing. Pada umumnya, 

sistem parkir otomatis menyimpan mobil dengan mengangkat dan memasukkan 

mobil-mobil tersebut dengan lift ke dalam rak-rak penyimpanan. Sistem parkir 

otomatis car boxing menerapkan konsep car box, yaitu ruang penyimpanan mobil 

yang bisa bergeser. Car boxing menghilangkan ketergantungan terhadap jalan 

atau gang yang dibutuhkan oleh sistem parkir otomatis konvensional untuk 

memasukkan dan mengeluarkan mobil. Sebagai gantinya, di dalam setiap lantai 

ada ruang-ruang kosong atau empty block yang digunakan untuk menggeser car 

box. Oleh karena itu, model baru ini dapat memiliki kapasitas per lahan melebihi 

sistem parkir otomatis dengan rak mobil. Tingkat kapasitas per lahan tersebut 

ditentukan oleh perbandingan jumlah car box dengan empty block. 

Penghilangan jalan atau ruang manuver dihilangkan akibat pengunaan car 

boxing berakibat kecepatan proses mobil dipengaruhi oleh banyaknya car box di 

dalam gedung. Semakin banyak car box, semakin sedikit empty block. Jika car 



3 

 

 

box terlalu banyak, walaupun tingkat penghematan tinggi, waktu proses menjadi 

semakin lama dan sebaliknya jika car box terlalu sedikit, walaupun waktu proses 

menjadi lebih cepat, jika gedung parkir sudah penuh maka waktu proses yang 

cepat tersebut sia-sia. Oleh karena itu, sistem membutuhkan pengujian denah 

parkir agar sesuai dengan kondisi lalu lintas fasilitas yang ditunjang, tetapi juga 

memiliki kapasitas yang memadai. Pengujian tersebut dilakukan dengan simulasi 

karena untuk membangun gedung parkir otomatis dengan car boxing yang 

sesungguhnya dibutuhkan dana yang tidak sedikit.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

“Bagaimana cara membangun simulasi sistem parkir otomatis car boxing 

dengan dynamic programming yang dapat mengukur spesifikasi denah?” 

  

1.3. Pembatasan Masalah  

Skripsi ini hanya membuat simulasi sistem parkir otomatis dan simulasi 

sistem parkir car boxing hanya untuk menghitung spesifikasi denah tersebut. 
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1.4. Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun simulasi sistem parkir otomatis 

car boxing dengan dynamic programming yang dapat mengukur spesifikasi denah 

melalui pengujian. 

 Manfaat : 

1. Mendapatkan spesifikasi denah parkir yang diuji. 

2. Spesifikasi yang didapatkan dari pengujian dapat digunakan sebagai 

alternatif sistem pemarkiran yang efisien oleh perusahaan parkir. 

 




