
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Kualitas Instrumen Data 

1. Uji Validitas Dan Reliabilitas. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner 

yang digunakan dalam penelitianya. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan  sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut (Ghozali, 2012). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan alpha < 0,05 

atau 5%. Uji validitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan bantuan SPSS 

versi 21. Kriteria pengukuran yang digunakan adalah: 

a. Apabila alpha > sig. (2-tailed), maka kesimpulanya item kuisioner tersebut 

valid. 

b. Apabila alpha < sig. (2-tailed), maka kesimpulanya item kuisioner tersebut 

tidak valid. 

Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai 

alpha dengan nilai sig. (2-tailed). Dari kriteria diatas hasil uji validitas dapat dilihat 

pada Tabel (5.1) berikut ini. 

 

 

 

 

 

Tabel 5.1 

Hasil Uji Validitas Instrument 



Sumber: Hasil olah data 

Dari Tabel (5.1) di atas dapat diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan 

memiliki sig. (2-tailed) < 0,05 dan bernilai positif. Dengan demikian setiap butir 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Sehingga semua butir pertanyaan memenuhi syarat 

atau dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan mampu mewakili variabel yang 

diteliti. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengungkapkan stabilitas internal dari jawaban 

responden dalam satu variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2012). Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skor 

Cronbach Alpha. Menurut Nunnaly (1994) dalam Ghozali (2012) hasil uji reliabilitas 

dianggap reliabel jika nilai Cronbach Alpha memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 

α (0,7). Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Variabel Item Pertanyaan 
Sig.(2-

tailed) 
Alpha Keterangan 

Tarif 
Ta1 0,000 0,05 Valid 

Ta2 0,000 0,05 Valid 

Lokasi 
Lok1 0,000 0,05 Valid 

Lok2 0,000 0,05 Valid 

Keamanan 

Parkir 

Aman1 0,000 0,05 Valid 

Aman2 0,000 0,05 Valid 

Kenyamanan 
Nyaman1 0,000 0,05 Valid 

Nyaman2 0,000 0,05 Valid 

Minat 

Berbelanja 

MB1 0,000 0,05 Valid 

MB1 0,000 0,05 Valid 

No Variabel 
Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

1 Tarif 0,900 Reliabel 

2 Lokasi 0,887 Reliabel 

3 Keamanan Parkir 0,901 Reliabel 



Tabel 5.2 

Hasil Uji 

Reliabilitas 

 

 

 

 

 

H  Hasil pengujian reliabilitas pada tabel 5.2 menunjukkan nilai 

Cronbach Alpha pada variabel Tarif sebesar 0,900, Lokasi sebesar 0,887, Keamanan 

Parkir sebesar 0,901, Kenyamanan Parkir 0,898 dan Minat Beli sebesar 0,898 , yang 

masing-masing nilai variabel lebih besar atau sama dengan 0,7. Berdasarkan hal tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan instrument penelitian tersebut reliabel 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. 

B. Hasil Penelitian (Uji Hipotesisi) 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan, dilakukan analisis dari 

data yang telah diperoleh, yaitu data tentang dimensi relokasi parkir yang meliputi 

(tarif, lokasi, keamanan, dan kenyamanan) terhadap minat beli (purchasing intention). 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 

dengan variabel dependen minat beli (purchasing intention) dan variabel independen 

adalah dimensi relokasi parkir yang meliputi (tarif, lokasi, keamanan, dan 

kenyamanan). Adapun rumus analisis regresi berganda yaitu: 

 Y = b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e 

4 Kenyamanan Parkir 0,893 Reliabel 

5 Minat Berbelanja 0,898 Reliabel 



 Keterangan : 

 Y  = Minat Berbelanja (shopping intention) 

 X1  = Dimensi Tarif 

 X2  = Dimensi Lokasi  

 X3  = Dimensi Keamanan  

 X4  = Dimensi Kenyamanan  

 β1, β2, β3 , β4, β5 = Koefisien R 

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen, kemudian dilakukan perhitungan 

atau pengolahan data dengan menggunakan program SPSS statistik 20. Dari data 100 

dianalisis dengan menggunakan regresi, hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel 

5.3 dibawah ini: 

Tabel 5.3 

Hasil Analisis Uji Regresi Linear Berganda 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t-statistik Sig. 

Beta Std. Error Beta 

(Constant) 

Tarif 

Lokasi 

Keamanan 

Kenyamanan 

-0,618 0,528  -1,170 0,245 

0,264 0,066 0,286 4,023 0,000 

0,408 0,064 0,455 6,357 0,000 

0,117 0,080 0,104 1,459 0,148 

0,278 0,071 0,288 3,945 0,000 

𝑹𝟐                              : 0,608 

𝑨𝒅𝒋.𝑹𝟐                     : 0,592 

𝑵                               : 100 

Variabel Dependen : Minat Berbelanja (Y) 

Dari tabel diatas, dapat dirumuskan suatu persamaan yang menggambarkan 

hubungan antara relokasi parkir terhadap minat berbelanja konsumen di kawasan 

Malioboro sebagai berikut: 

 

 

 

Persamaan Regresi 

Minat Berbelanja = 0,286 Tarif + 0,455 Lokasi + 0,104 Keamanan + 

0,288 Kenyamanan + e 

 



Berdasarkan persamaan diatas terlihat bahwa koefisien regeresi keempat variabel 

bebas yaitu tarif parkir (X1) , Lokasi Parkir (X2), Keamanan (X3), dan kenyamanan 

(X4), mempunyai nilai positif artinya apabila nilai variabel X naik maka nilai variabel Y 

akan mengikuti naik dan sebaliknya. Dari keempat variabel tersebut dapat dilihat yang 

paling mendominasi atau lebih besar pengaruhnya terhadap minat berbelanja konsumen 

(Y) adalah lokasi parkir (X2) sebesar 0,455 atau 45,5% . Adapun arti dari persamaan 

regresi setiap variabel adalah sebagai berikut: 

1) Tarif  (β1= 0,286) 

Koefisien regresi tarif sebesar 0,286 menunjukkan bahwa variabel bebas tarif 

(X1) mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel terikat minat berbelanja 

(Y). Apabila variabel tarif (X1) meningkat/menurun sebesar 1 satuan, sedangkan 

variabel bebas lokasi parkir (X2), keamanan (X3), kenyamanan (X4) dianggap 

konstan, maka variabel terikat minat beli (Y) akan meningkat/menurun sebesar 0,286 

satuan. 

2) Lokasi Parkir  (β 2 = 0,455) 

Koefisien regresi lokasi parkir  sebesar 0,455 menunjukkan bahwa variabel 

bebas lokasi parkir (X2 ) mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel terikat 

minat berbelanja (Y). Apabila variabel lokasi (X2 ) meningkat/menurun sebesar 1 

satuan, sedangkan variabel bebas tarif (X1), keamanan (X3), kenyamanan (X4) 

dianggap konstan, maka variabel terikat (Y) akan meningkat/menurun sebesar 0,455 

satuan. 

3) Keamanan  (β 3 = 0,104) 

Koefisien regresi keamanan sebesar 0,104 menunjukkan bahwa variabel bebas 

keamanan (X3) bernilai positif yang semakin tinggi keamanan parkir secara 

siginifikan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu minat berbelanja (Y). 



4) Kenyamanan (β 4 = 0,288 ) 

Koefisien regresi kemyamanan sebesar 0,288  menunjukkan bahwa variabel 

bebas kenyamanan (X4 ) mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel terikat 

minat berbelanja (Y). Apabila variabel kenyamanan (X4) meningkat/menurun 

sebesar 1 satuan, sedangkan variabel bebas tarif (X1), lokasi (X2), keamanan (X3) 

dianggap konstan, maka variabel terikat (Y) akan meningkat/menurun sebesar 0.288 

satuan. 

2. Hasil Uji Simultan (F) 

Hasil uji simultan (F) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Tabel 5.4 

Uji Simultan (Uji F) 

Fhitung Sig 

36,860 0,000 

 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen secara bersamaan 

atau simultan terhadap variabel independen. Berdasarkan hasil olah data pada tabel 5.4 

tarif, lokasi, keamanan parkir, kenyamanan parkir  terhadap minat berbelanja memiliki 

sig. 0,000 atau probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan yaitu < 

0,05 dan diperoleh F hitung sebesar 36,860. Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

dijelaskan bahwa secara simultan, tarif, lokasi, keamanan parkir, kenyamanan parkir 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berbelanja. 



3. Uji T ( Uji Parsial) 

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

individu atau parsial terhadap variabel dependen. Hasil Uji T dapat dilihat pada tabel 

5.5 sebagai berikut : 

Tabel 5.5 

Ringkasan Hasil Uji Nilai T 

Model 
Koefisien 

Regresi 
Sig. T t Keterangan 

Constant     

Tarif 0,286 0,000 4,023 Signifikan 

Lokasi 0,455 0,000 6,357 Signifikan 

Keamanan 

Parkir 
0,104 0,148 1,459 Tidak Signifikan 

Kenyamanan 

Parkir 
0,288 0,000 3,945 Signifikan 

 

Berdasarkan perhitungan yang ditunjukkan pada tabel diatas, dapat 

diiterpertasikan sebagai berikut: 

 

a. Pengaruh tarif terhadap minat berbelanja 

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 5.5 tarif memiliki nilai sig. 0,000 

atau probilitas lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan yaitu < 0,05 dan 

diperoleh T hitung sebesar 4,023 dengan nilai koefisien regresi 0,286. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa secara parsial, tarif 

berpengaruh terhadap minat berbelanja. Sehingga hipotesis H1 dalam penelitian 

ini diterima. 

b. Pengaruh lokasi terhadap minat berbelanja 

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 5.5 tarif memiliki nilai sig. 0,000 

atau probilitas lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan yaitu < 0,05 dan 

diperoleh T hitung sebesar 6,357 dengan nilai koefisien regresi 0,455. 



Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa secara parsial, lokasi 

berpengaruh terhadap minat berbelanja. Sehingga hipotesis H2 dalam penelitian 

ini diterima. 

b. Pengaruh keamanan parkir terhadap minat berbelanja 

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 5.5 keamanan parkir memiliki nilai 

sig. 0,148 atau probilitas lebih besar dari taraf signifikan yang ditetapkan yaitu 

< 0,05 dan diperoleh T hitung sebesar 1,459 dengan nilai koefisien regresi 

0,104. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa secara parsial, 

keamanan parkir tidak berpengaruh terhadap minat berbelanja. Sehingga 

hipotesis H2 dalam penelitian ini ditolak. 

c. Pengaruh kenyamanan parkir terhadap minat berbelanja 

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 5.5 kenyamanan parkir memiliki 

nilai sig. 0,000 atau probilitas lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan 

yaitu < 0,05 dan diperoleh T hitung sebesar 3,945 dengan nilai koefisien regresi 

0,288. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa secara parsial, 

kenyamanan parkir berpengaruh terhadap minat berbelanja. Sehingga hipotesis 

H2 dalam penelitian ini diterima. 

Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 5.6 

dibawah ini : 

 

Tabel 5.6 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

No Hipotesis Keterangan 

1 
Tarif ,lokasi, keamanan parkir, kenyamanan 

parkir berpengaruh terhadap minat berbelanja 
Diterima 

2 Tarif berpengaruh terhadap minat berbelanja Diterima 

3 Lokasi berpengaruh terhadap minat berbelanja Diterima 



4 
Keamanan parkir berpengaruh terhadap minat 

berbelanja 

Tidak 

diterima 

5 
Kenyamanan parkir berpengaruh terhadap 

minat berbelanja 
Diterima 

 

 

 

 

4. Hasil Uji Koefisien Determinan (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi (𝑹𝟐)dalam penilitian ini dapat dilihat pada tabel 5.7 

sebagai berikut: 

Tabel 5.7 

Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

 

Adjusted 𝑹𝟐 0,592 

R square 0,608 

 

Berdasarkan tabel 5.7 hasil regresi diperoleh nilai koefisien determinasi 

Rsqure sebesar 0,608 artinya variabel kenyamanan, keamanan, tarif dan lokasi dapat 

menjelaskan terhadap kinerja sebesar 60,8 %, sisanya sebesar 39,2 % dipengaruhi 

oleh variabel diluar model. 

C. Pembahasan (Interprestasi) 

Hasil pengujian yang dilakukan terhadap relokasi parkir terhadap minat 

berbelanja konsumen (shopping intention) menujukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan pada semua dimensi parkir. Ini membuktikan bahwa variabel relokasi parkir 

berhubungan dan berpengaruh positif terhadap minat berbelanja konsumen di kawasan 

Malioboro. Untuk itu relokasi parkir juga berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

berbelanja konsumen di kawasan Malioboro meskipun tidak semua dimensi mampu 



mempengaruhi minat berbelanja konsumen terutama keamanan parkir yang ternyata 

tidak masuk dalam pertimbangan konsumen. 

 

Faktor Lokasi Parkir 

Lokasi parkir merupakan variabel yang memiliki koefisien regresi terbesar pada 

minat berbelanja konsumen adalah variabel lokasi parkir  yaitu sebesar 0,455 yang 

artinya variabel ini memiliki korelasi sangat kuat terhadap faktor minat berbelanja 

konsumen. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Sopiah (2008: 138) yang menyatakan 

bahwa terdapat beberapa faktor dalam mempertimbangkan pilihan lokasi atau tempat 

agar konsumen tertarik.  

Faktor Tarif Parkir 

Variabel tarif parkir memiliki koefisien regresi 0,286 terhadap minat berbelanja 

konsumen yang artinya variabel ini mempengaruhi secara signifikan terhadap faktor 

minat berbelanja konsumen.Semakin terjangkau tarif parkir akan semakin 

meningkatkan minat berbelanja konsumen. Responden mempertimbangkan tarif parkir 

karena menurut penilaian responden tingkat harga akan mempengaruhi jumlah 

pembelian suatu produk yang akan dikonsumsi. Hal tersebut diperkuat dengan 

penilaian tarif parkir tidak terlalu mahal untuk setiap sepeda motor adalah Rp 2.000,00 

dan mobil Rp 5.000,00. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta. Nomor 18 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Apabila 

tarif parkir terlalu tinggi maka responden akan mempertimbangkan ulang sebelum 

membeli produk di kawasan tersebut. Pemerintahan kota Yogyakarta memberlakukan 

peraturan daerah (Perda) No 19 tahun 2009 tentang retribusi parkir tepi jalan umum dan 

Perda No.18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran. Salah satu implikasi 

pemberlakuan Perda No.18 tahun 2009 bagi masyarakat pengguna jasa parkir adalah 



kenaikan tarif parkir sebesar 100 %. Untuk tarif sepeda motor naik menjadi Rp 1.000,00 

di zona pertama atau zona ramai dan Rp 500,00 di zona sepi. Sedangkan tarif parkir 

mobil naik menjadi Rp 2.000,00 di zona pertama dan Rp 1.500,00 di zona kedua. 

Kebijakan tersebut mulai berlaku per 1 januari 2010. 

Faktor Keamanan Parkir 

Melihat keadaan perparkiran tepi jalan Malioboro sebelum adanya relokasi di 

Kota Yogyakarta mempunyai masalah yang sangat banyak. Hasil observasi awal 

ditemukan fenomena dimana sepanjang Jalan Maliboro banyak petugas parkir yang 

tidak memberikan karcis parkir. Mereka memberikan karcis parkir selalu meminta 

kembali karcis parkir kepada pengguna parkir setelah mengambil kendaraannya, bisa 

dikatakan kebocoran retribusi. Pemerintah Kota Yogyakarta memilih menggunakan 

instrumen regulasi sebagai saran untuk mengendalikan dan mengelola sektor parkir. 

Hal ini untuk mewujudkan penataan perparkiran yang lebih efektif dan efisien dan 

dapat mendukung kelancaran lalu lintas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

pengguna jasa parkir secara lebih baik. Adanya relokasi parkir ini keamanan parkir di 

kawasan Malioboro lebih terjamin dibandingkan sebelumnya, hasil dari penelitian 

menyatakan tidak ada pengaruh signifikan antara keamanan parkir dengan minat 

berbelanja dikarenakan sudah meningkatnya relokasi parkir, maka minat masyarakat 

untuk berbelanja di kawasan Malioboro lebih cenderung kepada pemenuhan kebutuhan 

mereka bukan lagi terhadap keamanan parkir. 

Faktor Kenyamanan Parkir  

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan 

kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah di tepi 

jalan umum. Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada pada badan jalan. Jenis parkir 

ini dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan karena mangambil bagian dari jalan 



sehingga badan jalan menjadi sempit. Seiring berjalannya waktu, ruang parkir yang 

disediakan oleh pemerintah sangat minim jumlahnya untuk menampung kendaraan 

bermotor yang kian tahun kian bertambah. Kondisi ini memaksa masyarakat 

menggunakan ruang yang kosong untuk parkir, maka jalan raya tidak dilewatkan untuk 

dijadikan tempat parkir. Dengan dihadirkannya jalan raya sebagai tempat parkir, akan 

timbul banyak masalah, mulai dari terganggunya kelancaran lalu lintas hingga 

menimbulkan kesemrawutan kota. 

Relokasi parkir diharapkan mengurangi kesemrawutan tersebut, meskipun 

merupakan dilema bagi pengunjung karena tempat parkir yang lebih jauh dari toko atau 

penyedia retail, sehingga mengurangi kenyamanan mereka. Kenyamanan ini berkaitan 

dengan keterjangkauan tempat parkir dengan berjalan kaki. Jika tersedia langsung 

ditepi jalan atau didepan toko maka pengunjung tidak akan terkendala jika membawa 

banyak barang belanja yang cukup banyak. Seiring dengan dipindahnya lokasi parkir 

yang lebih jauh maka kendala membawa barang belanja akan menjadi pertimbangan 

sendiri dalam menentukan apakah akan membelanjakan produk di kawasan tersebut 

atau tidak. Hal ini terlihat dari koefisien regresi kenyamanan parkir 0,288 yang 

berpengaruh signifikan terhadap minat berbelanja konsumen di kawasan Malioboro. 

 


