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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh fasilitas, keamanan, lokasi, dan tarif 

terhadap peluang permintaan masyarakat dalam memilih tempat parkir di Kota 

Bukittinggi dengan melakukan uji Binnary Logistik maka dapat disimpulkan 

sebagi berikut :  

a. Variabel Fasilitas Parkir dan Keamanan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Permintaan Parkir di Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai statistik Wald dari variabel fasilitas dan keamanan secara berturut-

turut adalah 1.926, dan 0,480 dengan nilai signifikansi 0.165 dan 0.489, 

Nilai statisitik Wald tersebut lebih kecil dari chi-square sebesar 3,841 jika 

nilai wald < dari nilai chi-square berarti variabel bebas tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Variabel yang signifikan terhadap Permintaan Masyarakat Dalam Memilih 

Tempat Parkir Di Kota Bukittinggi adalah lokasi dan tarif. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai Wald, jika nilai wald > dari nilai chi-square berarti 

variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

variabel lokasi dan tarif memiliki nilai Wald 37,907 dan 34.717 yang 

mana lebih besar dari 3,841.   
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Berdasarkan nilai odds ratio variabel bebas yang telah terbukti signifikan 

memiliki kecenderungan/peluang terhadap variabel terikat. Peluang seseorang 

memarkirkan kendaraannya pada variabel Lokasi yang dekat dengan tempat 

tujuan (1) adalah sebesar adalah 14.623 kali lipat dibandingkan memilih parkir di 

Gedung Parkir (0). kali lebih besar dibandingkan peluang seseorang memilih 

Gedung parkir dengan tempat yang jauh dengan lokasi tujuan (0). Sedangkan 

peluang seseorang mermarkirkan kendaraan di Badan Jalan berdasarkan 

kesesuaian Tarif (1) adalah 13.378 kali lipat kali lebih besar dibandingkan 

peluang seseorang memarkirkan kendaraan di Gedung Parkir dengan tarif yang 

tidak sesuai (0). 

6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, beberapa saran perlu diberikan 

untuk meningkatkan peluang Permintaan Masyarakat Dalam Memilih Tempat 

Parkir Di Kota Bukittinggi melalui variabel Lokasi dan Tarif antara lain : 

a. Dengan melihat bahwa Lokasi dan Tarif berpengaruh secara signifikan 

dan positif terhadap Permintaan Masyarakat Dalam Memilih Tempat 

Parkir Di Kota Bukittinggi. Maka dengan adanya banyak destinasi wisata 

di bukittinggi tentunya sangat di butuhkan tempat lokasi parkir, tentu ini 

bisa di manfaatkan oleh pemerintah dalam membuat lahan parkir, Dengan 

membangun tempat parkir di area yang mempunyai kunjungan wisata 

yang tinggi dan mempunya area lahan parkir yang strategis. Sehingga 

tidak terjadi lagi parkir badan jalan yang menganggu pengguna jalan 

lainnya.   
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b. Sedangkan dari variabel tarif, maka sebaiknya pemerintah Kota Bukittinggi 

memberikan tarif yang berlaku dengan peraturan, sesuai dengan jenis 

kendaraan yang mengunakan lahan parkir, baik itu di parkir badan jalan 

maupun di gedung parkir. Sehingga kejelasan tarif  ditempat parkir bisa 

menarik perhatian masyarakat dalam memilih lahan parkir yang di gunakan. 


