
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

Kawasan Malioboro merupakan salah satu ikon Yogyakarta yang begitu kuat. 

Selama ini kawasan Malioboro telah berkembang menjadi ajang berbagai bentuk hubungan 

sosial yang kompleks. Sebagai bagian dari pusat perdagangan Kota Yogyakarta, kawasan 

Malioboro telah memfasilitasi kegiatan perdagangan, dan menjadi tempat pertemuan 

keinginan menjual dan membeli berbagai macam kebutuhan. Bersamaan dengan itu, 

kawasan Malioboro juga memfasilitasi bertemunya orang-orang yang berinteraksi sosial 

di luar konteks perekonomian. Kawasan Malioboro merupakan sebuah gallery bagi para 

seniman kreatif untuk mengekspresikan buah karyanya. Hal-hal tersebutlah yang menjadi 

daya tarik wisata kawasan Malioboro Secara garis besar tentunya banyak hal di kawasan 

Malioboro yang kurang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 

Hal ini dikarenakan kantong parkir yang disediakan di kawasan Malioboro masih 

kurang memadai. Seperti yang diketahui sebelum relokasi, kantong parkir motor 

ditempatkan di jalur pedestrian. Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. Selain untuk 

sepeda motor, kantong parkir untuk mobil juga kurang memadai. Dari sepanjang Jalan 

Malioboro hingga Jalan Jendral Ahamd Yani, hanya basement Malioboro Mall dan 

kantong parkir Beringharjo yang dapat menampung cukup banyak mobil. Kantong parkir 

Abu Bakar Ali serta halaman Benteng Vredenburg dipergunakan untuk kantong parkir bus 

pariwisata besar. Masing-masing dari keempat kantong parkir tersebut sempit, sehingga 

tidak dapat menampung banyak kendaraan para wisatawan. 



Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta merupakan salah satu objek dari fenomena 

relokasi. Kawasan wisata Malioboro merupakan salah satu tujuan wisata favorit 

di Yogyakarta. Lokasi kawasan ini berdekatan dengan beberapa obyek wisata, misalnya 

Benteng Vredeburg, Keraton Yogyakarta, dan Taman Pintar. Selama ini, trotoar sisi timur 

Malioboro menjadi tempat parkir kendaraan bermotor roda dua dan dipakai berjualan oleh 

pedagang kaki lima. Kondisi itu membuat trotoar tersebut tidak leluasa dilalui pejalan kaki 

Area lahan parkir di kawasan timur Malioboro di relokasi oleh pihak otoritas 

setempat, yakni Pemerintah Kota Yogyakarta ke kawasan baru yakni Abu Bakar Ali. 

Tujuan mulia dari relokasi ini adalah Pemerintah Kota Yogyakarta ingin menciptakan 

suasana tertib, aman, nyaman serta untuk menghindari kemacetan bagi pengunjung atau 

wisatawan yang hendak datang di kawasan Malioboro. Implementasi dari kebijakan 

Pemerintah Kota Yogyakarta ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena penolakan 

dari pihak juru parkir. Strategi komunikasi Pemerintah Kota Yogyakarta hanya sebatas 

memberikan penjelasan informatif tujuannya dalam merelokasi dan meminta para juru 

parkir melakukan pendaftaran, pendataan dan verifikasi juru parkir yang akan dipindahkan 

parkiran Abu Bakar Ali. 

Hal ini juga yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini mengambil variabel 

relokasi parkir karena dinilai relokasi parkir di Malioboro yang cukup jauh dari pusat 

perbelanjaan di kawasan itu mempengaruhi secara signifikan minat berbelanja masyarakat. 

B. Jenis Data 

Data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang 

suatu keadaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis 

data kuantitatif. Data penelitian ini menurut sumbernya merupakan data primer yang 

menurut sumbernya data yang di dapat dari pihak pertama baik individu maupun 

http://regional.kompas.com/tag/Yogyakarta
http://regional.kompas.com/tag/Yogyakarta


perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner (Husain Umar, 

2003: 130). Data bersumber dari kuesioner atau daftar pernyataan. Data primer dalam 

penelitian ini berupa tanggapan responden tentang relokasi parkir dan minat berbelanja di 

kawasan Malioboro . 

C. Teknik Pengambilan Sample 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu aksidental sampling 

(accidental sampling) yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu memilih responden dengan cara mendatangi responden kemudian memilih calon 

responden yang ditemui secara kebetulan, namun calon responden harus memiliki 

karakteristik tertentu, yaitu responden yang membeli produk di kawasan Malioboro dan 

bukan pendatang luar atau wisatawan namun adalah masyarakat Jogja sendiri. 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah keseluruhan obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1999: 72). Penelitian ini mengkaji minat 

pembelanjaan yang dilakukan pengunjung di berbagai ritel di kawasan Malioboro. 

Fenomena yang serupa terjadi juga sebelum relokasi parkir di Malioboro. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka populasi penelitian ini adalah pengunjung yang 

pernah melakukan pembelanjaan di kawasan Malioboro. 

2. Sample 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2011: 62). Tehnik yang digunakan yaitu purposive sampling. 

Purposive Sampling yaitu tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 



(Sugiyono, 2008: 122).  Peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena 

sampel yang akan diambil harus memenuhi kriteria penelitian, yaitu : 

a. Pengunjung Malioboro yang pernah melakukan pembelanjaan di kawasan 

Malioboro. 

b. Usia 17-50 tahun. 

Sampel yang didapat harus memenuhi syarat sebagai pengunjung 

Malioboro yang pernah melakukan pembelanjaan di kawasan Malioboro. 

Menurut Notoatmodjo, 2003 yang disitir oleh Setyarini (2007: 41) untuk 

mengetahui ukuran sampel representative yang didapat berdasarkan rumus 

sederhana adalah sebagai berikut: 

Rumus Slovin 

n = 
𝑵

𝟏+𝑵 (𝒆)𝟐 

n = 
𝟐𝟏𝟗𝟎𝟎𝟎

𝟏+𝟐𝟏𝟗𝟎𝟎𝟎 (𝟎,𝟏𝟎)𝟐 n = 99,95 dibulatkan menjadi 100 

Dimana:  

N : besarnya populasi (600 perhari/219000 pertahun) 

n : besarnya sampel  

e : tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan 10%.  

Dengan rumus tersebut dapat dihitung ukuran sampel dari populasi parkir di 

Malioboro menurut data prasurvei 600 orang/hari dengan mengambil tingkat 

kepercayaan ( d ) = 10% adalah 100 sampel. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner (daftar 

pernyataan) yang memuat indikator-indikator dari variabel dalam penelitian ini kepada 



responden yang telah ditentukan. Data yang diperoleh yaitu berupa angka-angka yang 

memuat nilai skor variabel terikat dan variabel bebas dengan metode pengukuran data 

ordinal melalui skala likert. Penelitian lapangan ini dapat dilakukan dengan cara angket 

(kuesioner) yaitu teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar 

pertanyaan untuk diisi oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan 

tanggapan (respons) atau menjawab pertanyaan yang diajukan. Untuk dapat menggunakan 

teknik ini, disyaratkan responden harus memiliki tingkat pendidikan yang memadai, 

responden diharap untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam 

kuesioner, menanyakan tingkat persetujuan responden terhadap beberapa pertanyaan 

berkaitan dengan relokasi parkir  dan minat berbelanja. Skala pengukuran menggunakan 

skala likert. Jawaban diberi nilai 1 sampai dengan 4. 

E. Definisi Operasional Variable 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang lain yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Instrumen yang digunakan dalam mengukur hubungan antara variable 

variabel dalam penelitian, penggalian data pada penelitian ini berupa kuesioner/angket 

yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibagikan kepada para responden dan dalam 

pengisiannya dipandu oleh peneliti. Untuk pengisian kuesioner sudah disediakan alternatif 

jawaban dari setiap item, sehingga responden dapat memilih satu jawaban yang sesuai 

dengan pendapatnya. Alternatif jawaban disesuaikan dengan bentuk Skala Likert jenjang 

empat. Jawaban diberi nilai 1 sampai dengan 4. Biasanya menggunakan kata-kata berupa: 

Sangat Setuju  = 4 

Setuju    = 3 

Tidak Setuju  = 2 

Sangat Tidak Setuju = 1 



1. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat berbelanja masyarakat 

Yogyakarta di kawasan Malioboro. 

2. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah relokasi parkir di kawasan Malioboro 

yang diteliti pengaruhnya terhadap variabel bebas minat berbelanja masyarakat di 

kawasan tersebut. Variabel bebas dijabarkan lagi dalam 4 faktor yaitu lokasi parkir, 

tarif,  keamanan parkir dan kenyamanan parkir. 

a. Lokasi parkir berupa jauh tidaknya lokasi dari pusat perbelanjaan, apakah masih 

dalam batas wajar atau mulai dikeluhkan konsumen karena jarak yang cukup jauh 

dari tempat tujuan. 

b. Tarif berupa harga yang dikenakan untuk setiap kali parkir. 

c. Keamanan parkir bergantung pada pengelola parkir seperti ada tidaknya sistem 

CCTV atau karcis yang menandakan pengunjung yang memarkir kendaraan 

ditempat tersebut. 

d. Kenyamanan parkir berupa kemudahan parkir dan tidak membuat kesulitan bagi 

pembeli yang membawa barang banyak  

F. Uji Kualitas Instrumen Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur oleh sebab itu alat ukur yang valid akan memiliki varians kesalahan 

yang rendah sehingga di harapkan alat tersebut akan di percaya, bahwa angka yang di 

hasilkan merupakan angka yang sebenarnya. Tujuan dari uji validitas data adalah 



untuk melihat apakah variabel atau pertanyaan yang diajukan mewakili segala 

informasi yang seharusnya diukur atau validitas menyangkut kemampuan suatu 

pertanyaan atau variabel dalam mengukur apa yang harus diukur. Uji validitas 

dilakukan atas item-item pertanyaan pada kuesioner yaitu dengan jalan menghitung 

koefisien korelasi dari tiap-tiap pertanyaan dengan skor total yang diperoleh kemudian 

dibandingkan dengan angka kritis r produk moment. Bila koefisien korelasinya lebih 

besar dari pada nilai kritis maka suatu pertanyaan dianggap valid Ghozali (2007: 135). 

Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu 

daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada 

umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Uji validitas sebaiknya 

dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji validitasnya. Hasil r hitung kita 

bandingkan dengan r tabel dimana df=n=2 dengan sig 5%. Jika r tabel < r hitung maka 

valid. Uji validitas menggunakan teknik korelasi Product Moment dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

𝑟  = Koefisien Korelasi 

X = Skor Butir 

Y = Skor Total 

𝑛 = Banyaknya Responden 



2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban yang diperoleh dari pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

cara one shot metode atau pengukuran sekali saja. Untuk mengukur reliabilitas dengan 

melihat croncbach alpha. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach aplha masing-masing variabel lebih dari 60 % atau 0,6 

maka penelitian ini dikatakan reliabel Ghozali (2007: 42). 

Realibilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi 

responden dalam menjawab hal yang berkaitan kontruk-kontruk pertanyaan yang 

merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji 

realibilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. 

Jika nilai α > 0,60 maka reliabel. Nilai koefisien reliabilitas yang baik adalah diatas 

0,7 (cukup baik), di atas 0,8 (baik). Dengan rumus Spearman Brown sebagai berikut: 

𝑟11

2. 𝑟𝑏

1 + 𝑟𝑏
 

Keterangan : 

𝑟11 adalah nilai reliabilitas 

𝑟𝑏 adalah nilai koefisien korelasi 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik yang dilakukan ada beberapa tahap yaitu : 

a. Uji Normalitas 



Uji Normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji 

apakah dari variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Penelitian ini menggunakan plot probabilitas normal (Normal probability plot) 

untuk menguji kenormalitasan jika penyebaran data (titik) disekitar sumbu 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut Gujarati dan Zain (2007: 166) Uji Multikolinieritas merupakan 

suatu alat uji bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas, maka dilakukan dengan membandingkan nilai R2 dengan nilai 

t-test untuk masing-masing variabel independen. Kolinearitas sering kali diduga 

jika R2 tinggi (antara 0,7 dan 1) dan ketika korelasi derajat nol juga tinggi, tetapi 

tidak satu pun atau sangat sedikit koefisien regresi parsial yang secara individual 

penting secara statistik atas dasar pengujian t-test yang konvensial. Uji 

Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pada penelitian ini, 

untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi 

dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance. Apabila nilai VIF < 10 atau nilai Tolerancenya > 0,10, maka model 

regresi yang digunakan pada penelitian ini dianggap tidak memiliki masalah 

multikolinearitas 



c. Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedaktisitas merupakan suatu alat uji guna menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual (kesalahan pengganggu) 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dan residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedaktisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak tejadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk 

melihat ada atau tidaknya heteroskodestisitas yaitu dengan cara melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variabel terikat (dependen). 

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini, metode yang dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis regresi untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan. Model regresi merupakan teknik statistik yang 

menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Dalam 

penelitian ini, regresi linear berganda digunakan untuk menghitung seberapa besar 

pengaruh X terhadap Y, atau untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Bentuk persamaan regresi ini adalah: 

Y = 𝑏1𝑋1 +  𝑏2𝑋2 +  𝑏3𝑋3 +  𝑏4𝑋4 

Keterangan : 

Y = Minat berbelanja 

𝑏1= koefisien regresi 𝑋1, dst 

𝑋1 = lokasi parkir 

𝑋2 = tarif parkir 



𝑋3 = keamanan 

𝑋4 = kenyamanan 

a. Uji F 

Uji Global disebut juga uji signifikansi serentak atau Uji F. Uji ini 

dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas (X1, 

X2,...,Xk) dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel 

terikat (Y). Uji global juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

memiliki koefisien regresi sama dengan nol. 

Kriteria pada Uji F: 

 Jika F hitung > F tabel = H0 ditolak, apabila tingkat signifikansi < α (0,05), 

maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

 Jika F hitung < F tabel = H0 diterima, apabila tingkat signifikansi > α (0,05), 

maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

b. Uji T 

Uji signifikansi parsial atau individual digunakan untuk menguji apakah 

suatu variabel bebas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Nyata 

atau tidaknya pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikatnya juga 

bergantung pada hubungan variabel tersebut dan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat. Untuk mengetahui apakah suatu variabel secara parsial berpengaruh 

nyata atau tidak digunakan uji t atau t-student. Cara melakukan uji t adalah 

sebagai berikut: 



 Jika T hitung > T tabel = H0 ditolak, apabila tingkat signifikansi < α (0,05), 

maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 Jika T hitung < T tabel = H0 diterima, apabila tingkat signifikansi > α (0,05), 

maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinansi (𝑅2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah 0<𝑅2< 1. Apabila nilai koefisien determinasi (𝑅2) 

semakin mendekati angka1, maka model regresi dianggap semakin baik karena 

variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini mampu menjelaskan 

variabel dependennya. Untuk mengevaluasi model regresi terbaik, penelitian ini 

berpatokan pada nilai Adjusted R Square atau koefisien determinasi yang sudah 

disesuaikan karena apabila memakai nilai R Square akan menimbulkan suatu 

bias yang dapat meningkatkan 𝑅2 jika ada penambahan variabel independen. 

Berbeda dengan R Square, nilai Adjusted R Square tidak akan menimbulkan bias 

karena nilai R Square dapat naik atau turun apabila sebuah variabel independen 

ditambahkan kedalam model. 

2. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya dalam penelitian ini 

adalah analisis data. Tujuan analisis ini adalah untuk menginterpetasikan dan 

menarik kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul. Metode analisis data dalam 



penelitian ini menggunakan regresiyang akan diolah menggunakan software SPSS 

Statistic 20. 

Analisis data secara deskriptif ini meguraikan hasil analisis terhadap 

responden dengan menguraikan tanggapan dari 100 responden berkaitan dengan 

dimensi relokasi parkir, lokasi atau keberadaan, keamanan, kenyamanan dan tarif 

parkir di kawasan Malioboro serta minat berbelanja mereka pada produk ritel di 

kawasan tersebut. Subyek yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Yogyakarta yang pernah membeli produk ritel di kawasan Malioboro 

sebanyak 100 orang. 

Untuk menunjang pengujian hipotesis dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode statistik analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini 

untuk mengetahui analisis pengaruh lokasi parkir, tarif parkir, keamanan dan 

kenyamanan parkir terhadap minat beli di kawasan Malioboro maka digunakan 

rumus sebagai berikut .(Surhayadi dan Purwanto S.K, 2004:472 ) : 

 

 

Keterangan : 

 

Y = adalah variabel terikat yaitu minat berbelanja 

𝑏1= koefisien regresi 𝑋1, dst 

𝑋1 = variabel bebas yaitu lokasi parkir 

𝑋2 = variabel bebas tarif parkir 

𝑋3 = variabel bebas keamanan 

𝑋4 = variabel bebas kenyamanan 

 

Y = 𝑏1𝑋1 +  𝑏2𝑋2 +  𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 

 


