
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Tinjauan Tentang Tata Parkir Store. 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara 

karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir. Setiap 

pengendara kendaraan bermotor memiliki kecendrungan untuk mencari tempat untuk 

memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya. 

Sehingga tempat-tempat terjadinya suatu kegiatan misalnya seperti tempat kawasan 

pariwisata diperlukan area parkir. Pembangunan sejumlah gedung atau tempat-tempat 

kegiatan umum sering kali tidak menyediakan areal parkir yang cukup sehingga 

berakibat penggunaan sebagian lebar badan jalan untuk parkir kendaraan (Warpani, 

1990). 

 Menurut Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat 1998 parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan yang bersifat sementara. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap 

kendaraan yang berhenti pada tempat- tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan 

rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan 

menurunkan orang atau barang. PP No.43 tahun 1993 menjelaskan definisi parkir 

adalah suatu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu 

atau tidak bersifat sementara. 

Perparkiran merupakan bagian penting dalam manajemen lalu lintas, untuk itu 

dibutuhkan dukungan kebijakan perparkiran yang harus dilaksanakan secara konsisten 

dan teratur. Sasaran utama kebijakan itu adalah pengendalian wilayah, meningkatkan 



fungsi dan peranan jalan serta keselamatan lalu lintas. Bila permintaan terhadap parkir 

meningkat dan tidak mungkin untuk memenuhinya, maka sudah tentu 

mempertimbangkan penerapan suatu kebijaksanaan cara lain untuk 

mengendalikannya.  

Adapun kebijakan parkir tersebut antara lain :  

1. Kebijakan melarang parkir  

2. Kebijakan membatasi parkir  

3. Manajemen parkir  

Strategi pengendalian parkir dapat berupa pengendalian pengguna parkir 

dengan kebijakan tarif, tempat dan jenis kendaraan. Penetapan strategi pengendalian 

parkir dilaksanakan dengan mengikuti bagan alir penetapan kebiajakan parkir seperti 

yang ditunjukkan bagan dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Abubakar, 2011 

2. Tinjauan Tentang Minat Beli 

 Minat beli menurut Mowen (1995) adalah kecenderungan konsumen terhadap 

pengukuran tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian suatu merek atau 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian. Peter dan Olson(1999) 
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memberikan pengertian yang sama yaitu minat beli sebagai kecenderungan konsumen 

untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen dalan melakukan 

pembelian. 

 Sutisna dan Pawitra (2001) menyatakan bahwa minat beli merupakan sesuatu 

yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta 

berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu, selanjutnya dia 

mengatakan bahwa minat beli merupakan instruksi diri konsumen untuk melakukan 

pembelian atas suatu produk, melakukan perencanaan, mengambil tindakan-tindakan 

yang relevan seperti mengusulkan (pemrakasa) merekomendasikan (influencer), 

memilih, dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pembelian 

 Minat beli diperoleh dari proses belajar dan suatu proses pemikiran yang 

membentuk suatu persepsi, minat yang muncul saat melakukan pembelian merupakan 

suatu motivasi yang terus terekam dalam benak konsumen dan pada akhirnya 

konsumen harus memenuhi kebutuhannya yaitu kunjungan ke outlet, pencarian 

informasi lanjut, kemauan untuk memahami produk, keinginan untuk mencoba produk 

(Spiro and McGee dalam Eva, 2007:32). Minat merupakan salah satu aspek psikologis 

yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perilaku dan minat juga merupakan 

sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang 

mereka lakukan. Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap 

mengkonsumsi.  

Disimpulkan bahwa aspek-aspek dalam minat beli adalah sebagai berikut:  

1) Ketertarikan (interest) yang menunjukkan adanya pemusatan perhatian dan 

perasaan senang.  

2) Keinginan (desire) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk ingin memiliki.  



3) Keyakinan (conviction) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu 

terhadap kualitas, daya guna dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.  

 Aspek perhatian tidak digunakan karena masih berupa perhatian belum bisa 

dikatakan sebagai minat, karena tidak adanya dorongan untuk memiliki. Tidak 

digunakannya keputusan dan perbuatan adalah sah bukan merupakan minat lagi namun 

adalah menimbulkan reaksi lebih lanjut yaitu keputusan membeli.  

3. Tinjauan Tentang Hubungan Tata Parkir dan Minat Beli 

a. Tata Parkir dan Store Atmoshphere 

Store atmosphere merupakan unsur senjata lain yang dimiliki toko. Setiap 

toko mempunyai tata letak fisik yang memudahkan atau menyulitkan pembeli untuk 

berputar-putar didalamnya. Setiap toko mempunyai penampilan. Toko harus 

membentuk suasana terencana yang sesuai dengan pasar sasarannya dan yang dapat 

menarik konsumen untuk membeli. Penampilan toko memposisikan toko dalam 

benak konsumen (Mowen dan Minor, 2002).  

Proses penciptaan store atmosphere adalah kegiatan merancang lingkungan 

pembelian dalam suatu toko dengan menentukan karakteristik toko tersebut melalui 

pengaturan dan pemilihan fasilitas fisik toko dan aktifitas barang dagangan. 

Lingkungan pembelian yang terbentuk, melalui komunikasi visual, pencahayaan, 

warna, musik dan wangi-wangian, tersebut dirancang untuk menghasilkan 

pengaruh atau respon emosional dan persepsi khusus dalam diri konsumen sehingga 

bersedia melakukan pembelian serta kemungkinan meningkatkan pembeliannya 

(Utami, 2006; Kotler, 2006).  

Pengunaan store atmosphere mempunyai sejumlah tujuan, antara lain bahwa 

penampilan eceran toko membantu menentukan citra toko dan memposisikan 



eceran toko dalam benak konsumen, serta bahwa tata letak toko yang efektif tidak 

hanya akan menjamin kenyamanan dan kemudahan melainkan juga mempunyai 

pengaruh yang besar pada pola lalu-lintas pelanggan dan perilaku berbelanja 

(Lamb, Hair dan Mc Daniel, 2001). 

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam menciptakan suasana toko antara 

lain jenis dan kepadatan karyawan, jenis dan kepadatan barang dagangan, jenis dan 

kepadatan perlengkapan tetap (fixture), bunyi suara, aroma, serta faktor visual 

(Huda dan Martaleni, 2007).  

Store atmosphere memiliki elemen-elemen yang semuanya berpengaruh 

terhadap suasana toko yang ingin diciptakan. Menurut Barry dan Evans (2004), 

“Atmosphere can be divided into several elements: exterior, general interior, store 

layout, and displays.” Berman dan Evans (2001) membagi elemen-elemen store 

atmosphere ke dalam empat elemen, yaitu store exterior, general interior, store 

layout dan interior display. Tata parkir merupakan bagian dari Store exterior atau 

bagian depan toko yang mencerminkan kemantapan dan kekokohan spirit 

perusahaan dan sifat kegiatan yang ada di dalamnya, serta dapat menciptakan 

kepercayaan dan goodwill bagi konsumen Store exterior berfungsi sebagai 

identifikasi atau tanda pengenalan, sehingga sering menyatakan lambang. Yang 

termasuk bagian dari store exterior adalah bangunan luar, papan nama toko, pintu 

masuk, luas bangunan, desain toko, fasilitas parkir, halaman toko, dan keamanan 

kendaraan. 

1) Exterior (bagian luar toko)  

Exterior adalah desain bagian paling luar. Exterior ini biasanya 

memberikan kesan pertama terhadap toko, karena bagian ini adalah yang 

pertama dilihat oleh pengunjung. Karakteristik exterior mempunyai pangaruh 



yang kuat pada citra toko tersebut, sehingga harus direncanakan dengan sebaik 

mungkin. Kombinasi dari exterior ini dapat membuat bagian luar toko menjadi 

terlihat unik, menarik, menonjol dan mengundang oranguntuk masuk kedalam 

toko. Element-elemen exterior ini terdiri dari sub elemen-sub elemen sebagai 

berikut:  

a) Storefront (Bagian Muka Toko)  

Bagian muka atau depan toko meliputi kombinasi papan nama, pintu 

masuk, dan konstruksi bangunan. Storefront harus mencerminkan keunikan, 

kemantapan, kekokohan atau hal-hal lain yang sesuai dengan citra toko 

tersebut. Khususnya konsumen yang baru sering menilai toko dari 

penampilan luarnya terlebih dahulu sehingga merupakan exterior merupakan 

faktor penting untuk mempengaruhi konsumen untuk mengunjungi toko.  

b) Marquee (Simbol)  

Marquee adalah suatu tanda yang digunakan untuk memejang nama 

atau logo suatu toko. Marquee dapat dibuat dengan teknik pewarnaan, 

penulisan huruf, atau penggunaan lampu neon. Marquee dapat terdiri dari 

nama atau logo saja, atau dikombinasikan dengan slogan dan informasi 

lainya. Supaya efektif, marquee harus diletakan diluar, terlihat berbeda, dan 

lebih menarik atau mencolok daripada toko lain di sekitarnya. 

c) Entrance (Pintu Masuk)  

Pintu masuk harus direncanakan sebaik mungkin, sehingga dapat 

mengundang konsumen untuk masuk melihat ke dalam toko dan juga 

mengurangi kemacetan lalu lintas keluar masuk konsumen.  

d) Display Window (Tampilan Jendela)  



Tujuan dari display window adalah untuk mengidentifikasikan suatu 

toko dengan memajang barang-barang yang mencerminkan keunikan toko 

tersebut sehingga dapat menarik konsumen masuk. Dalam membuat jendela 

pajangan yang baik harus dipertimbangkan ukuran jendela, jumlah barang 

yang dipajang, warna, bentuk dan frekuensi penggantiannya.  

e) Height and Size Building (Tinggi dan UkuranGedung)  

Dapat mempengaruhi kesan tertentu terhadap toko tersebut. Misalanya, 

tinggi langit-langit toko dapat membuat ruangan seolah-olah lebih luas.  

f) Uniqueness (Keunikan)  

Keunikan suatu toko bisa dihasilakan dari desain bangunan toko yang 

lain atau berbeda dari yang lain.  

 

 

g) Surrounding Area (Lingkungan Sekitar)  

Keadaan lingkungan masyarakat dimana suatu toko berada, dapat 

mempengaruhi citra toko. Jika toko lain yang berdekatan memiliki citra yang 

kurang baik, maka toko yang lain pun akan terpengaruh dengan citra 

tersebut. 

h) Parking (Tempat Parkir) 

Tempat parkir merupakan hal yang penting bagi konsumen. Jika tempat 

parkir luas, aman, dan mempunyai jarak yang dekat dengan toko akan 

menciptakan atmosphere yang positif bagi toko tersebut. 

b. Store Atmosphere Mempengaruhi Minat Beli 

Rusdian (1999), menyatakan bahwa strategi store atmosphere adalah suatu 

strategi dengan melibatkan berbagai atribut store untuk menarik keputusan 



pembelian konsumen. Pendapat ini didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa 

store atmosphere dapat mempengaruhi keadaan emosinal positif pembeli dan 

keadaan tersebutlah yang dapat menyebabkan pembelian terjadi. Keadaan emosional 

yang positif akan membuat dua perasaan yang dominan yaitu perasaan senang dan 

membangkitkan keinginan (Sutisna dan Pawitra: 2001). 

Schlosser (1998) mengatakan bahwa seorang konsumen sering menilai 

sebuah toko pada kesan pertamanya dilihat dari atmosfere toko tersebut, baik itu 

berupa tata letak, pencahayaan, musik, warna toko, dan tata ruangnya. Dan hal ini 

sering juga menjadi alasan mengapa seorang konsumen memiliki minat atau tidak 

untuk berbelanja di toko tersebut. 

Pendapat ini didukung oleh Cooper (1981) yang mengatakan bahwa 

atmosfer toko yang memiliki keindahan akan membentuk citra positif di benak 

konsumen terhadap toko tersebut, dan jika hal tersebut berlangsung lama maka 

kecenderungan konsumen untuk memilih toko tersebut sangat tinggi.  

Greenberg, et al (1988) dan Rich & Portis(1964) juga menambahkan bahwa 

sebuah toko yang memiliki atmosfer, seperti toko yang memiliki “kepribadian” dan 

hal ini yang dapat menjadikan atmosfer tersebut sebagai alat komunikasi sebuah toko 

kepada konsumen. Sebuah toko yang memiliki “kepribadian” yang baik (dalam hal 

ini atmosfer) akan memiliki tingkat kemungkinan dipilih oleh konsumen lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan teori perilaku konsumen 

yang menjelaskan tentang keterkaitan antara aspek afektif dan perilaku dalam 

manusia (Kotler 2005). Dalam teori tersebut dikatakan bahwa perilaku muncul akibat 

dari afektif(perasaan) yang dimiliki oleh konsumen. 

Mengacu pada teori tersebut maka jika konsumen memiliki afektif yang baik 

terhadap produk atau jasa, terdapat kemungkinan konsumen melakukan pembelian 



atas produk tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa terdapat 

hubungan antara dengan store atmosphere (instore dan outstore) dan minat beli, 

karena store atmosphere dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Untuk itu, 

dipahami bahwa antara konsep store atmospheredan minat beli konsumen saling 

berkorelasi karena diantara setiap variabel ini saling mempengaruhi hingga mampu 

membentuk sebuah keputusan pembelian oleh konsumen. 

c. Hubungan Tata Parkir dan Minat Beli 

Menurut Utami (2010:145) masalah–masalah yang membuat suatu lokasi 

tertentu memiliki daya tarik secara spesifik, yaitu aksesibilitas dan keuntungan 

secara lokasi sebagai pusatnya. 

1. Aksesibilitas adalah suatu kemudahan bagi konsumen untuk datang atau masuk 

dan keluar dari lokasi tersebut. Analisis ini memiliki dua tahap yaitu :  

1) Analisis makro, untuk menaksir aksesibilitas lokasi pada tingkat makro ritel 

secara bersamaan mengevaluasi beberapa faktor seperti pola–pola jalan, 

kondisi jalan dan halangan–halangan. 

2) Analisis mikro, berkonsentrasi pada masalah sekitar lokasi, seperti 

visibilitas, arus lalu lintas, parkir, keramaian, dan jalan masuk atau jalan 

keluar.  

2. Keuntungan secara lokasi dalam sebuah pusat, Lokasi yang lebih baik 

memerlukan biaya yang lebih ritel harus mempertimbangkan kepentingan 

mereka. Pada dasarnya konsumen ingin berbelanja dimana mereka meenemukan 

sejumlah variasi barang dagangan yang lengkap. 

Menurut Triyono (2006:29), mengatakan bahwa tiga kunci bisnis ritel, yaitu 

pertama lokasi, kedua lokasi, ketiga lokasi. Empat faktor tersebut yang 

mempengaruhi kepadatan pengunjung untuk membeli, yaitu:  



1)  Kemudahan transportasi untuk mencapai lokasi ada banyak bukti bahwa pebisnis 

ritel yang tidak memperhatikan aspek kemudahan untuk mencapai lokasi akan 

ditinggalkan oleh pelanggan. Kita bisa melihat bahwa hanya karena perubahan 

arus lalu lintas dari dua arah menjadi satu arah, jumlah pelanggan yang datang 

menjadi turun drastis.  

2) Kenyamanan dan keamanan parkir kendaraan oleh karena kendaraan (roda dua 

atau empat) merupakan bagian tak terpisahkan dari pelanggan, aspek kenyamanan 

dan keamanan parkir kendaraan di lokasi toko juga harus diperhatikan.  

3)   Kelengkapan mal, plaza atau pusat perbelanjaan konsep one stop shopping yang 

secara sederhana dapat diperhatikan “menyediakan segala kebutuhan pelanggan 

secara lengkap”, telah banyak dipenuhi oleh mal, plaza dan pusat-pusat 

perbelanjaan. Dengan kelengkapan ini, pelaanggan akan sangat terbantu 

khususnya dalam hal kemudahan dan efesiensi berbelanja.  

4)  Daur hidup lokasi daur hidup setiap lokasi dalam bentuk mal, plaza, atau pusat 

perbelanjaan sama seperti tahapan hidup manusia dan produk. Daur hidup lokasi 

secara sederhana mempengaruhi daur hidup pada umumnya yang terdiri atas 

tahap-tahap lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, uzur dan mati. 

Hal yang harus diperhatikan dalam membuat konsumen membeli yakni penjual 

harus mampu menjual kesan yang baik dan lokasi yang nyaman sebelum menjual 

barangnya, kesan yang dapat membentuk citra terhadap tokonya. Hal ini sesuai 

pendapat Sutisna (2001) bahwa suasana toko (store atmosphere) juga akan 

menentukan citra toko itu sendiri. Store atmosphere adalah menurut Lamb, Hair, dan 

Mc Daniel (2001) yaitu suatu keseluruhan yang disampaikan oleh tata letak fisik, 

dekorasi, dan lingkungan sekitarnya  

Menurut Levy dan Weitz (2007:214)  



The Amount and quality of parking facilities are critical for evaluating a 

shopping center and specific site within the center. They also must consider the 

avability of employee parking, the proportion of shoppers using cars, parking 

by nonshoppers , and the typical length of a shopping trip. A standart rule of 

thumb for a shooping center and 10 to 15 spaces per 1,000 square feet for a 

supermarket. 

 

Menurut Berman and Ervans (2005:327) “ 

Sometimes, free parking in shooping locations that are in or close to 

commercial areas creates problems. Commuters and  

employees of nearby businesses my park in these facilitues, reducing the 

number of space available for shoopers. 

 

Menurut Sopiah dan Syihabudhin (2008:237) Ketersediaan tempat parkir yang 

memadai sangat diperlukan. Tempat parkir bukanlah sarana pelengkap dalam 

persyaratan manajemen minimarket, tetapi merupakan salah satu dari 8 P yang 

disyaratkan (Place, People, Product, Price, Promotion, Profesional, Parking, and 

Power). 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Adistya Wibisaputra dalam penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Minat Beli Ulang Gas Elpiji 3 Kg (Di Pt.Candi Agung Pratama Semarang), 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara harga terhadap minat beli 

ulang, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukkan t hitung = 2,192 dari hasil 

perhitungan t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu sebesar 2,192 > 2,002 atau sign (0,033) 

< α=0,05 dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, terdapat pengaruh yang signifikan 

antara promosi terhadap minat beli ulang, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan 

menunjukkan t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu sebesar 2,012> 2,002 atau sign (0,049) 

< α=0,05 dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang, hal ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan menunjukkan t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu sebesar 2,337> 2,002 atau 

sign (0,023) < α=0,05 dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, terdapat pengaruh 



yang signifikan antara harga (X1), promosi (X2) dan kualitas pelayanan (X3) terhadap 

minat beli ulang (Y), hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan menunjukkan F-hitung 

(20,291) > Ftabel (2,769) atau sign (0,000) < α=0,05 dengan demikian Ho ditolak dan Ha 

diterima dan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,495 atau 

49,5% berarti variasi perubahan minat beli ulang (Y) dipengaruhi harga (X1), promosi 

(X2) dan kualitas pelayanan (X3) sebesar 49,5% dan sisanya 50,5% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 

Luh Nisa Ditriami, I Ketut Kirya, I Wayan Suwendra dalam e-jurnal Bisma 

Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014) yang 

berjudul Pengaruh Tata Ruang Toko Dan Minat Beli Konsumen Terhadap Pembelian 

Produk Pada Butik Io/Co, menyimpulkan bahwa Ada pengaruh positif dan signifikan tata 

ruang toko dan minat beli konsumen terhadap pembelian pada butik IO/CO di Ubud 

Gianyar Bali; Ada pengaruh positif dan signifikan tata tuang toko terhadap minat beli 

konsumen pada butik IO/CO di Ubud Gianyar Bali; Ada pengaruh positif dan signifikan 

minat beli konsumen terhadap pembelian pada butik IO/CO di Ubud Gianyar Bali; Ada 

pengaruh positif dan pada butik IO/CO di Ubud Gianyar Bali. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, pada penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang telah dijelaskan diatas yaitu pada indikator (alat ukur) variabel terhadap 

minat beli. 

C. Hipotesis 

Menurut Mudrick (1996) hipotesis adalah suatu proposisi atau dugaan sementara yang 

belum diuji benar tidaknya. Hipotesis itu merupakan penjelasan sementara (provisional 

explantion) mengenai suatu fenomena atau merupakan solusi alternatif terhadap suatu 

masalah. 



Store Atmosphere adalah desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, 

warna, musik, dan wangi-wangian untuk merancang respon emosional dan persepsi 

konsumen dan untuk mempengaruhi konsumen dalam membeli barang Utami (2006: 238) 

Tata parkir merupakan bagian dari exterior atmosphere dari sebuah store. Berdasarkan teori 

teori diatas store atmosphere mempengaruhi minat beli konsumen dan masyarakat. 

Tempat parkir dapat menambah atau mengurangi suasana toko. Tempat parkir yang 

luas, gratis dan dekat dengan toko lebih memiliki citra yang positif dibandingkan dengan 

tempat parkir yang sempit, berbayar dan jauh. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian 

ini adalah : 

H1 : Lokasi Parkir berpengaruh secara signifikan terhadap minat berbelanja     

masyarakat dikawasan Malioboro. 

H2 : Tarif Parkir berpengaruh secara signifikan terhadap minat berbelanja      

masyarakat di kawasan Malioboro. 

H3 : Keamanan Parkir berpengaruh secara signifikan terhadap minat berbelanja  

masyarakat di kawasan Malioboro. 

H4 : Kenyamanan Parkir berpengaruh secara signifikan terhadap minat     

berbelanja masyarakat di kawasan Malioboro. 

D. Model Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk testing hipotesis karena dalam penelitian ini dilakukan 

pengujian hipotesis pengaruh relokasi parkir/kualitas pelayanan (meliputi bukti fisik) 

terhadap minat beli masyarakat Yogyakarta dengan menggunakan metode survei, dan 

dengan menggunakan data primer. Dilihat dari segi bentuk dalam penelitian ada dua jenis 

data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang penekanannya pada data 

numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Penelitian ini diorientasikan 



untuk mengetahui pengaruh relokasi parkir terhadap minat beli masyarakat Yogyakarta di 

kawasan Malioboro. Ditinjau dari metode pengumpulan datanya, penelitian ini termasuk 

dalam penelitian survey yaitu merupakan penelitian yang mengambil sampel dari suatu 

kelompok populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok 

(Masri dan Sofian, 1995: 3). 

  



E. Kerangka Penelitian 
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Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran teoritis yang disajikan diatas menjelaskan bahwa terdapat dua 

variabel yang digunakan yaitu variabel dependen dan variabel independen, dimana 

variabel independen terdiri dari Tarif, Lokasi, Keamanan, dan Kenyamanan yang 

berpengaruh besar terhadap variabel dependen yaitu minat berbelanja masyarakat di 

kawasan Malioboro. 
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