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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan waktu 

1. lokasi  

Lokasi penelitian : Malang Town Square yang terletak di jalan Veteran No. 2 kota 

Malang 

 

Gambar 3.1 Lokasi Malang Town Square 
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2. Waktu Penelitian 

 Dari pengamatan prasurvey di tentukan hari yang ramai pengunjung pada 

hari libur kerja, libur sekolah ataupun hari sabtu dan minggu. Ramai pengunjung 

memerlukan tempat parkir maksimum juga untuk menentukan waktu survey yang 

mewakili. Setelah ditentukan hari dan waktunya maka menyiapkan seluruh 

peralatan survey yang diperlukan. 

 Pada waktu survey yang telah ditentukan pada hari selasa tanggal 31 mei 

2016, hari sabtu tanggal 04 juni 2016 dan hari minggu tanggal 05 juni 2016. 

Survey untuk pengumpulan data primer dilakukan pada Malang Town Square. 

Pada saat yang sama di kumpulkan pula data sekunder dengan pihak pengelola 

Malang Town Square, pengelola parkir dan pengunjung pusat perbelanjaan untuk 

mendapatkan informasi tentang fasilitas Malang Town Square dan perparkiran 
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3.2 Tahapan Penelitian  

Tahapan penelitian ini diawali dengan studi pendahuluan, Identifikasi 

masalah, rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data 

primer dan data sekunder. Data primer di dapat melalui survei langsung 

sedangkan data sekunder di peroleh dari menajemen  pusat perbelanjaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 

 

MULAI 

IDENTIFIKASI MASALAH 

IDENTIFIKASI MASALAH 

 

IDENTIFIKASI MASALAH 

 

RUMUSAN MASALAH 

PENGUMPULAN DATA 

DATA PRIMER : 

1. Survai pengunjung (kuesioner). 
2. Survai fasilitas parkir 

DATA SEKUNDER: 

1. Data durasi parkir 

 

ANALISIS DATA 

Analisa deskriptif 

Analisa Regresi Linier Berganda 

PEMBAHASAN 

KESIMPULAN DAN SARAN 

SELESAI 

Hasil pepengujian 
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3.3 Metode Pengambilan Data 

3.3.1 Data Primer 

 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam 

analisa ini membutuhkan data primer sebagai berikut : 

 Survay pengunjung, yang artinya pembagian kuesioner untuk 

mendapatkan hasil dari penelitian. 

 Survay fasilitas parkir yang tersedia dan wawancara kepada pengunjung 

tentang fasilitas parkir. 

Metode Pengambilan Data primer 

 Metode pengambilan data primer untuk karakteristik parkir yaitu dengan 

cara melalukan survey  terhadap kendaraan parkir dengan menggunakan survey 

Plat Nomer Kendaraan. Survey dilakukan dengan cara surveyor membagikan 

kuesioner kepada pengunjung dan mencatat plat nomer pengunjung untuk 

mengetahui durasi parkir. Data yang di masukkan formulir survey adalah data 

nomer plat kendaraan, jenis kendaraan, dan hasil dari pengisian kuesioner. 

3.3.2 Data Sekunder 

 Data Sekunder yang diperlukan adalah : 

 Kapasitas parkir lingkungan Malang Town Square 

 Durasi parkir 

 Luas Bangunan parkir 

Setelah semua data yang diperlukan baik data primer maupun data 

sekunder telah diperoleh, dilakukan rekapitulasi data untuk mengetahui apakah 

masih ada data yang diperlukan untuk keperluan studi hubungan kualitas ruang 

publik dengan durasi parkir di pusat perbelanjaan Malang Town Square. 
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3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1. Studi lapangan, yaitu melakukan pengamatan dan observasi pada lahan 

parkir di Malang Town Square. Peneliti juga melakukan wawancara 

dengan pihak yang terkait dengan pengelolahan lahan parkir sehingga 

diketahui kapasitas lahan parkir mobil di Malang Town Square sebanyak 

946 unit mobil. 

2. Menyusun angket / kuesioner untuk di bagikan kepada penggunjung 

Malang Town Square. 

3. Melakukan penyebaran kuesioner kepada pengguna lahan parkir di 

Malang Town Square. 

3.5 Metode Pengolahan Data 

 Proses pengolahan data parkir di Malang Town Square untuk hubungan 

kualitas ruang publik dengan durasi parkir di pusat perbelanjaan tersebut, dapat 

ditinjau dari urutan perhitungan antara lain : durasi parkir kendaraan rata – rata 

perhari dan data kuisioner kualitas ruang publik di pusat perbelanjaan itu sendiri. 

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis 

deskriptif dan analisi regresi linier berganda. Statistik deskriptif merupakan 

deskripsi atau penggambaran sekumpulan data secara visual dapat dilakukan 

dalam dua bagian yaitu dalam bentuk gambar atau grafik dan dalam bentuk 

tulisan. Dalam analisis regresi linier berganda dapat di gunakan untuk 

menemukan persamaan regresi yang menunjukkan hubungan antara variabel 

dependen (variabel respon) dengan satu atau beberapa variabel independen 

(variabel prediktor). 

 

 

 

 



47 
 

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel – variabel yang akan dianalisa berkaitan dengan kesimpulan yang 

dikehendaki dan sesuai dengan latar belakang masalah yang dikemukakan, 

maka variabel  yang dianalisa meliputi unsur fasilitas dari ruang publik, 

kenyamanan yang tersedia di ruang public, fasilitas fisik ruang parkir, dan 

pelayan petugas parkir.  

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yakni variabel bebas dan 

variabel terikat. 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas (independent) adalah variabel yang menjadi sebab 

atau mengubah/ memengaruhi variabel lain (variabel terikat). Variabel 

bebas sering juga disebut sebagai variabel prediktor, stimulus, atau 

antecedent. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi 

pengguna tentang kualitas ruang publik. 

Variabel-variabel bebas antara lain : 

X1   : kualitas dari fasilitas ruang publik 

X2   : kelengkapan dari fasilitas ruang publik 

X3   : kebersihan, kerapian, dan keindahan 

X4   : minat pengunjung terhadap fasilitas yang ada di ruang publik 

X5   : pelayanan karyawan 

X6   : kepuasaan dari fasilitas ruang publik 

X7   : fasiilitas parkir 

X8   : peran petugas parkir 

X9   : ketersediaan ruang parkir 

X10 : keamanan di Malang Town Square 
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2. Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependent) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). 

Variabel inilah yang dikupas secara mendalam dalam latar belakang 

suatu penelitian karena variabel terikat merupakan implikasi dari hasil 

penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah durasi parkir 

yang ada di pusat perbelanjaan. 

 


