
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diambil beberapa 

kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Dari hasil pengolahan data mengenai berapa besar pengaruh relokasi parkir 

yang telah diterapkan di kawasan Malioboro adalah sebesar 60,8% hal ini 

dilihat dari presentase rata-rata variabel relokasi parkir , sehingga 

pengaruhnya terhadap minat berbelanja masuk dalam kategori tinggi dan 

variabel tertinggi yang mempengaruhi minat beli konsumen adalah lokasi 

parkir sebesar 45,5 % di kawasan Malioboro. 

2. Tarif Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berbelanja di 

kawasan Malioboro. Karena apabila tarif parkir terlalu tinggi maka 

responden akan mempertimbangkan ulang sebelum berbelanja di kawasan 

Malioboro. 

3. Lokasi Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berbelanja 

dikawasan Malioboro. Karena pengunjung mempertimbangkan pilihan 

lokasi atau tempat sebagai salah satu faktor dalam tertariknya minat 

berbenlanja di kawasan Malioboro. 

4. Keamanan Parkir berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat 

berbelanja di Malioboro. Karena sudah meningkatnya relokasi parkir, maka 

minat masyarakat untuk berbelanja di kawasan Malioboro lebih cenderung 



kepada pemenuhan kebutuhan mereka bukan lagi terhadap keamanan 

parkir. 

5. Kenyamanan Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

berbelanja di Malioboro. Karena semakin tinggi keterjangkauan tempat 

parkir dengan pejalan kaki maka akan semakin tinggi pula kenyamnan 

pengunjung terhadap minat berbelanja di kawasan Malioboro. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

dapat diajukan saran untuk parkir kawasan Malioboro sebagai berikut: 

1. Karena lokasi ternyata mempengaruhi dengan persentase tertinggi 

dibanding variabel lain maka sudah selayaknya di berikan alternatif parkir 

yang lebih dekat sehingga minat beli pengunjung dapat dipertahankan. 

2. Pada penelitian ini jumlah sampel hanya 100 responden, maka bagi peneliti 

selanjutnya disarankan agar menambah jumlah sampel menjadi lebih 

banyak agar dapat lebih mewakili populasi dan makin menginterpretasikan 

hasil penelitian secara lebih akurat. Untuk penelitian selanjutnya dengan 

topic yang sama, disarankan menggunakan metodelogi penelitian dan 

objek penelitian yang berbeda. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak mempertimbangkan semua faktor eksternal yang 

mempengaruhi minat berbelanja di kawasan Malioboro. Dalam penelitian ini 

diasumsikan ada empat variabel independen yang mempengaruhi variabel 



dependen yaitu, lokasi parkir, tarif parkir, kenyamanan parkir, dan keamanan 

parkir.Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 60,8% variabel 

minat berbelanja masyarakat di kawasan Malioboro dapat dijelaskan oleh 

variabel faktor eksternal. Sisanya 39,2% dijelaskan oleh variabel diluar model 

penelitian. 

 


