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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab IV ini  peneliti menyajikan dan menganalisis mengenai data 

yang diperoleh pada saat dilapangan berupa kuesioner maupun dokumentasi 

terkait dengan persepsi jukir terhadap kebijakan kepala daerah dalam 

pergantian warna rompi parkir. Penyajian data tersebut disesuaikan dengan 

variabel-variabel penelitian  yang sudah ditentukan melalui indikator variabel. 

Data-data yang diperoleh disajikan secara sistematis melalui deskriptif 

kuantitatif yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan 

kategori masing-masing. Dari hasil analisis ini akan diperoleh gambaran 

bagaimana jukir memperepsikan kebijakan kepala daerah dalam pergantian 

warna rompi parkir tersebut. 

Guna mendapatkan data-data untuk menjawab rumusan masalah terkait 

data yang disajikan pada bab ini sudah diolah terlebih dahulu diolah dengan 

menggunakan SmartPLS (Partial Least Squares). Hal yang dipaparkan di bab 

ini meliputi pembahasan gambaran dari variabel penelitian dari analisis 

Confirmatory Factor Analysis dan dilanjutkan dengan pembahasan hasil 

penelitian. 
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4.1 Identitas Responden 

Tabel 4.1 

4.1.1 Identitas Responden berdasarkan Usia 
 

Usia Frekuensi Persentase 

< 20 tahun 10 11.4% 

20 - 30 tahun 21 23.9% 

31 - 40 tahun 27 30.7% 

41 - 50 tahun 22 25.0% 

> 50 tahun 8 9.1% 

Total 88 100.0% 
Sumber : Data diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.1, dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di 

Kecamatan Klojen yang terlibat dalam penelitian ini, paling banyak sebesar 

30.7% responden berusia antara 31 – 40 tahun, sebesar 25.0% responden 

berusia 41 -50 tahun. Kemudian sebesar 23.9% responden berusia antara 20 – 

30 tahun, sebesar 11.4% responden berusia kurang dari 20 tahun dan sisanya 

sebesar 9.1% responden berusia lebih dari 50 tahun. 
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Tabel 4.2 

4.1.2 Identitas Responden berdasarkan Lama Bekerja 

Lama Kerja Frekuensi Persentase 

< 5 tahun 31 35.2% 

5 - 10 tahun 30 34.1% 

11 -15 tahun 9 10.2% 

16 - 20 tahun 4 4.5% 

21 - 25 tahun 4 4.5% 

26 - 30 tahun 4 4.5% 

> 30 tahun 6 6.8% 

Total 88 100.0% 

Sumber : Data diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.2, dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di 

Kecamatan Klojen yang terlibat dalam penelitian ini, paling banyak sebesar 

35.2% responden lama bekerjanya kurang dari 5 tahun dan sebesar 34.1% 

responden bekerja selama 5 – 10 tahun. Kemudian sebesar 10.2% responden 

bekerja selama 11 – 15 tahun, sebesar 6.8% responden bekerja selama lebih dari 

30 tahun. Sisanya masing-masing sebesar 4.5% responden bekerja selama 16 – 

20 tahun, selama 21 – 25 tahun, dan antara 26 – 30 tahun. 
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4.2 Gambaran Umum Mengenai Kegiatan Tukang Parkir 

Tabel 4.3  

Kegiatan tukang parkir dapat dilihat melalui table berikut (P1-P6) 

  
Jawaban Responden Rata-

Rata SS S TS STS 

P1 
F 53 22 11 2 

3.43 
% 60.2% 25.0% 12.5% 2.3% 

P2 
F 58 20 8 2 

3.52 
% 65.9% 22.7% 9.1% 2.3% 

P3 
F 55 26 5 2 

3.52 
% 62.5% 29.5% 5.7% 2.3% 

P4 
F 46 32 8 2 

3.39 
% 52.3% 36.4% 9.1% 2.3% 

P5 
F 46 29 11 2 

3.35 
% 52.3% 33.0% 12.5% 2.3% 

P6 
F 45 39 4 0 

3.47 
% 51.1% 44.3% 4.5% 0.0% 

Sumber : Data diolah (2018) 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.3, diinformasikan 

bahwa dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di Kecamatan Klojen Malang, 

paling banyak sebesar 60.2% responden menyatakan sangat setuju bahwa jukir 

tidak hanya satu orang, dan sebesar 25.0% responden menyatakan setuju bahwa 
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jukir tidak hanya satu orang. Rata-rata item sebesar 3.43 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa jukir tidak hanya satu 

orang. 

Kemudian dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di Kecamatan 

Klojen Malang, paling banyak sebesar 65.9% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka merasa warga sekitar yang boleh menjadi jukir, dan sebesar 

22.7% responden menyatakan setuju bahwa mereka merasa warga sekitar yang 

boleh menjadi jukir. Rata-rata item sebesar 3.52 menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka merasa warga sekitar 

yang boleh menjadi jukir. 

Selanjutnya dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di Kecamatan 

Klojen Malang, paling banyak sebesar 62.5% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa dalam perparkiran koordinasi sesama jukir sangat penting, dan 

sebesar 29.5% responden menyatakan setuju bahwa dalam perparkiran 

koordinasi sesama jukir sangat penting. Rata-rata item sebesar 3.52 menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa dalam 

perparkiran koordinasi sesama jukir sangat penting. 

Kemudian dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di Kecamatan 

Klojen Malang, paling banyak sebesar 52.3% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka terus berusaha merapikan kendaraan supaya bisa muat 

banyak agar mencukupi setoran, dan sebesar 36.4% responden menyatakan 

setuju bahwa mereka terus berusaha merapikan kendaraan supaya bisa muat 

banyak agar mencukupi setoran. Rata-rata item sebesar 3.39 menunjukkan bahwa 
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sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka terus 

berusaha merapikan kendaraan supaya bisa muat banyak agar mencukupi 

setoran. 

Berikutnya dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di Kecamatan 

Klojen Malang, paling banyak sebesar 52.3% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka di sini saling membantu jika petugas jukir lainya kewalahan 

dalam menangani keluar masuknya kendaraan, dan sebesar 33.0% responden 

menyatakan setuju bahwa mereka di sini saling membantu jika petugas jukir 

lainya kewalahan dalam menangani keluar masuknya kendaraan. Rata-rata item 

sebesar 3.35 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka di sini saling membantu jika petugas jukir lainya kewalahan 

dalam menangani keluar masuknya kendaraan. 

Kemudian dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di Kecamatan 

Klojen Malang, paling banyak sebesar 51.1% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka memberi karcis kepada tamu/konsumen sesuai dengan tarif 

yang sudah ditentukan, dan sebesar 44.3% responden menyatakan setuju bahwa 

mereka memberi karcis kepada tamu/konsumen sesuai dengan tarif yang sudah 

ditentukan. Rata-rata item sebesar 3.47 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka memberi karcis kepada 

tamu/konsumen sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. 
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4.3 Persepsi Responden Variabel Kebijakan Kepala Daerah dalam Pergantian 

Warna Rompi Parkir 

Tabel 4.4 

  
Jawaban Responden Rata-

Rata SS S TS STS 

Y1 
F 50 29 6 3 

3.43 
% 56.8% 33.0% 6.8% 3.4% 

Y2 
F 41 31 10 6 

3.22 
% 46.6% 35.2% 11.4% 6.8% 

Y3 
F 40 28 17 3 

3.19 
% 45.5% 31.8% 19.3% 3.4% 

Y4 
F 43 28 13 4 

3.25 
% 48.9% 31.8% 14.8% 4.5% 

Y5 
F 47 28 11 2 

3.36 
% 53.4% 31.8% 12.5% 2.3% 

Y6 
F 37 30 13 8 

3.09 
% 42.0% 34.1% 14.8% 9.1% 

Y7 
F 41 26 15 6 

3.16 
% 46.6% 29.5% 17.0% 6.8% 

Sumber : Data diolah (2018) 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.4, diinformasikan 

bahwa dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di Kecamatan Klojen Malang, 

paling banyak sebesar 56.8% responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka 
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merasa pergantian rompi ada hubungannya antara pegawai DISHUB dengan 

walikota, dan sebesar 33.0% responden menyatakan setuju bahwa mereka merasa 

pergantian rompi ada hubungannya antara pegawai DISHUB dengan walikota. 

Rata-rata item sebesar 3.43 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan sangat setuju bahwa mereka merasa pergantian rompi ada 

hubungannya antara pegawai DISHUB dengan walikota. 

Kemudian dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di Kecamatan 

Klojen Malang, paling banyak sebesar 46.6% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka merasa ini permintaan walikota mengganti warna rompi 

parkir, dan sebesar 35.2% responden menyatakan setuju bahwa mereka merasa 

ini permintaan walikota mengganti warna rompi parkir. Rata-rata item sebesar 

3.22 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa 

mereka merasa ini permintaan walikota mengganti warna rompi parkir. 

Berikutnya dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di Kecamatan 

Klojen Malang, paling banyak sebesar 45.5% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka merasa ini permintaan walikota, DPRD dan DISHUB 

mengganti warna rompi parkir, dan sebesar 31.8% responden menyatakan setuju 

bahwa mereka merasa ini permintaan walikota, DPRD dan DISHUB mengganti 

warna rompi parkir. Rata-rata item sebesar 3.19 menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan setuju bahwa mereka merasa ini permintaan 

walikota, DPRD dan DISHUB mengganti warna rompi parkir. 

Kemudian dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di Kecamatan 

Klojen Malang, paling banyak sebesar 48.9% responden menyatakan sangat 
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setuju bahwa mereka merasa petugas DISHUB telah mendapatkan data 

Jukir,setelah Jukir menerima rompi baru, dan sebesar 31.8% responden 

menyatakan setuju bahwa mereka merasa petugas DISHUB telah mendapatkan 

data Jukir,setelah Jukir menerima rompi baru. Rata-rata item sebesar 3.25 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa mereka 

merasa petugas DISHUB telah mendapatkan data Jukir,setelah Jukir menerima 

rompi baru. 

Selanjutnya dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di Kecamatan 

Klojen Malang, paling banyak sebesar 53.4% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka merasa rompi baru ini hanya untuk mencari keuntungan 

pemerintah maupun sepihak, dan sebesar 31.8% responden menyatakan setuju 

bahwa mereka merasa rompi baru ini hanya untuk mencari keuntungan 

pemerintah maupun sepihak. Rata-rata item sebesar 3.36 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka merasa rompi 

baru ini hanya untuk mencari keuntungan pemerintah maupun sepihak. 

Kemudian dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di Kecamatan 

Klojen Malang, paling banyak sebesar 42.0% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka berfikir rompi lama sengaja di ganti supaya tercapainya 

suasana baru terhadap jukir, dan sebesar 34.1% responden menyatakan setuju 

bahwa mereka berfikir rompi lama sengaja di ganti supaya tercapainya suasana 

baru terhadap jukir. Rata-rata item sebesar 3.09 menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan setuju bahwa mereka berfikir rompi lama sengaja 

di ganti supaya tercapainya suasana baru terhadap jukir. 
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Berikutnya dari 88 juru parkir dan petugas parkir resmi di Kecamatan 

Klojen Malang, paling banyak sebesar 46.6% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka berfikir ini ada hubungannya rompi warna hijau dengan 

malang "ijo royo-royo" yang dulu, dan sebesar 29.5% responden menyatakan 

setuju bahwa mereka berfikir ini ada hubungannya rompi warna hijau dengan 

malang "ijo royo-royo" yang dulu. Rata-rata item sebesar 3.16 menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa mereka berfikir ini 

ada hubungannya rompi warna hijau dengan malang "ijo royo-royo" yang dulu. 

 

4.4 Confirmatory Factor Analysis (CFA)  

Confirmatory factor analysis (CFA) dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah indikator mampu merepresentasikan variabel latennya atau tidak. Hasil 

confirmatory factor analysis (CFA) dapat diketahui melalui penjelasan berikut ini: 

4.4.1 Diagram Jalur 
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4.4.2 Evaluasi Model Pengukuran 

4.4.2.1 Convergent Validity  

Convergent validity dimaksudkan untuk mengetahui valid tidaknya 

indikator dalam mengukur variabel. Pengujian convergent validity ditunjukkan 

oleh loading factor. Suatu indikator dikatakan valid apabila loading factor lebih 

besar dari 0.6.  

 

   Tabel 4.5 

Hasil pengujian convergent validity sebelum indikator di drop 

Variabel Indikator 
Loading 

Factor 

Kebijakan 

Kepala Daerah 

dalam 

Pergantian 

Warna Rompi 

Parkir 

Model Elit 0.720 

Model Kelompok 0.714 

Model Kelembagaan 0.741 

Model Proses 0.722 

Model Rasialisme 0.651 

Model Inkrimentalisme 0.740 

Model Sistem 0.579 

Sumber : Data diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa loading factor indikator 

model elit, model kelompok, model kelembagaan, model proses, model 

rasialisme, dan model inkrementalisme bernilai lebih besar dari 0.6. Dengan 
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demikian indikator tersebut dinyatakan valid untuk merepresentasikan variabel 

kebijakan kepala daerah dalam pergantian warna rompi parkir. Sedangkan 

indikator model sistem mempunyai nilai loading factor kurang dari 0.6 sehingga 

dapat dikatakan indikator tersebut tidak valid untuk merepresentasikan 

variabelnya. 

Hasil analisis di atas diketahui bahwa ada beberapa indikator yang tidak 

valid. Oleh karena itu, dilakukan kembali analisis CFA dengan tidak 

menyertakan indikator yang tidak valid. Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

   Tabel 4.6 

Hasil pengujian convergent validity sesudah indikator di drop 

Variabel Indikator 
Loading 

Factor 

Kebijakan 

Kepala Daerah 

dalam 

Pergantian 

Warna Rompi 

Parkir 

Model Elit 0.721 

Model Kelompok 0.714 

Model Kelembagaan 0.736 

Model Proses 0.732 

Model Rasialisme 0.657 

Model Inkrementalisme 0.750 

Sumber : Data diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa semua loading factor 

indikator yang mengukur variabel bernilai lebih besar dari 0.6. Dengan demikian 



 
 

66 
 

indikator tersebut dinyatakan valid untuk merepresentasikan variabel kebijakan 

kepala daerah dalam pergantian warna rompi parkir. 

Variabel kebijakan kepala daerah dalam pergantian warna rompi parkir 

diukur oleh enam indikator, diantaranya model elit, model kelompok, model 

kelembagaan, model proses, model rasialisme, dan model inkrementalisme. 

Hasil pengujian convergent validity variabel kebijakan kepala daerah dalam 

pergantian warna rompi parkir yang tertera pada tabel di atas menghasilkan 

model pengukuran sebagai berikut:  

ME = λ1 KKD + δ1 → ME = 0.721 KKD 

MK = λ2 KKD + δ2 → MK = 0.714 KKD 

ML = λ3 KKD + δ3 → ML = 0.736 KKD 

MP = λ4 KKD + δ4 → MP = 0.732 KKD 

MR = λ5 KKD + δ5 → MR = 0.657 KKD 

MI = λ6 KKD + δ6 → MI = 0.750 KKD 

 

Berdasarkan model pengukuran di atas diketahui bahwa nilai loading 

indikator model elit (ME) sebesar 0.721. Hal ini berarti keragaman variabel 

kebijakan kepala daerah dalam pergantian warna rompi parkir mampu dijelaskan 

oleh indikator model elit (ME) sebesar 72.1%. Dengan kata lain, kemampuan 

indikator model elit (ME) dalam merepresentasikan variabel kebijakan kepala 

daerah dalam pergantian warna rompi parkir sebesar 72.1%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai loading factor indikator model elit (ME) lebih besar 
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dari 0.6. Oleh karena itu, indikator model elit (ME) dinyatakan valid dalam 

mengukur atau merepresentasikan variabel kebijakan kepala daerah dalam 

pergantian warna rompi parkir. 

Kemudian nilai loading indikator model kelompok (MK) sebesar 0.714. 

Hal ini berarti keragaman variabel kebijakan kepala daerah dalam pergantian 

warna rompi parkir mampu dijelaskan oleh indikator kelompok (MK) sebesar 

71.4%. Dengan kata lain, kemampuan indikator kelompok (MK) dalam 

merepresentasikan variabel kebijakan kepala daerah dalam pergantian warna 

rompi parkir sebesar 71.4%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai loading 

factor indikator kelompok (MK) lebih besar dari 0.6. Oleh karena itu, indikator 

kelompok (MK) dinyatakan valid dalam mengukur atau merepresentasikan 

variabel kebijakan kepala daerah dalam pergantian warna rompi parkir. 

Berikutnya nilai loading indikator model kelembagaan (ML) sebesar 

0.736. Hal ini berarti keragaman variabel kebijakan kepala daerah dalam 

pergantian warna rompi parkir mampu dijelaskan oleh indikator model 

kelembagaan (ML) sebesar 73.6%. Dengan kata lain, kemampuan indikator 

model kelembagaan (ML) dalam merepresentasikan variabel kebijakan kepala 

daerah dalam pergantian warna rompi parkir sebesar 73.6%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai loading factor indikator model kelembagaan (ML) 

lebih besar dari 0.6. Oleh karena itu, indikator model kelembagaan (ML) 

dinyatakan valid dalam mengukur atau merepresentasikan variabel kebijakan 

kepala daerah dalam pergantian warna rompi parkir. 
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Selanjutnya nilai loading indikator model proses (MP) sebesar 0.732. Hal 

ini berarti keragaman variabel kebijakan kepala daerah dalam pergantian warna 

rompi parkir mampu dijelaskan oleh indikator model proses (MP) sebesar 73.2%. 

Dengan kata lain, kemampuan indikator model proses (MP) dalam 

merepresentasikan variabel kebijakan kepala daerah dalam pergantian warna 

rompi parkir sebesar 73.2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai loading 

factor indikator model proses (MP) lebih besar dari 0.6. Oleh karena itu, 

indikator model proses (MP) dinyatakan valid dalam mengukur atau 

merepresentasikan variabel kebijakan kepala daerah dalam pergantian warna 

rompi parkir. 

Kemudian nilai loading indikator model rasialisme (MR) sebesar 0.657. 

Hal ini berarti keragaman variabel kebijakan kepala daerah dalam pergantian 

warna rompi parkir mampu dijelaskan oleh indikator model rasialisme (MR) 

sebesar 65.7%. Dengan kata lain, kemampuan indikator model rasialisme (MR) 

dalam merepresentasikan variabel kebijakan kepala daerah dalam pergantian 

warna rompi parkir sebesar 65.7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai 

loading factor indikator model rasialisme (MR) lebih besar dari 0.6. Oleh karena 

itu, indikator model rasialisme (MR) dinyatakan valid dalam mengukur atau 

merepresentasikan variabel kebijakan kepala daerah dalam pergantian warna 

rompi parkir. 

Berikutnya nilai loading indikator model inkrementalisme (MI) sebesar 

0.750. Hal ini berarti keragaman variabel kebijakan kepala daerah dalam 

pergantian warna rompi parkir mampu dijelaskan oleh indikator model 
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inkrementalisme (MI) sebesar 75.0%. Dengan kata lain, kemampuan indikator 

model inkrementalisme (MI) dalam merepresentasikan variabel kebijakan kepala 

daerah dalam pergantian warna rompi parkir sebesar 75.0%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai loading factor indikator model inkrementalisme (MI) 

lebih besar dari 0.6. Oleh karena itu, indikator model inkrementalisme (MI) 

dinyatakan valid dalam mengukur atau merepresentasikan variabel kebijakan 

kepala daerah dalam pergantian warna rompi parkir. 

Model pengukuran variabel kebijakan kepala daerah dalam pergantian 

warna rompi parkir menginformasikan bahwa indikator model inkrementalisme 

(MI) memiliki nilai loading yang paling tinggi yaitu sebesar 0.750. Hal ini berarti 

indikator model inkrementalisme (MI) merupakan indikator yang paling 

dominan merepresentasikan variabel kebijakan kepala daerah dalam pergantian 

warna rompi parkir. 

 

4.4.2.2 Pengujian Reliabilitas  

Perhitungan yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas indikator 

dalam mengukur variabel laten adalah cronbach alpha dan composite reliability. 

Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila composite reliability bernilai lebih 

besar dari 0.7. dan cronbach alpha bernilai lebih besar dari 0.6 maka konstruk 

tersebut dinyatakan reliabel. 
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   Tabel 4.7 
Hasil perhitungan composite reliability dan cronbach alpha.  

Variabel 
Composite 

Reliability 

Cronbach 

Alpha 

Kebijakan Kepala Daerah dalam Pergantian 

Warna Rompi Parkir 
0.868 0.822 

Sumber : Data diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai composite reliability 

pada variabel kebijakan kepala daerah dalam pergantian warna rompi parkir lebih 

besar dari 0.7. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan composite reliability 

semua indikator yang mengukur variabel kebijakan kepala daerah dalam 

pergantian warna rompi parkir dinyatakan reliabel.  

Selanjutnya nilai Cronbach Alpha pada variabel kebijakan kepala daerah 

dalam pergantian warna rompi parkir lebih besar dari 0.6. Dengan demikian, 

berdasarkan perhitungan Cronbach Alpha semua indikator yang mengukur 

variabel kebijakan kepala daerah dalam pergantian warna rompi parkir 

dinyatakan reliabel. 

 

4.5 Pembahasan  

   Dari hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan oleh peneliti 

mengenai bagaimana “Persepsi Jukir Tentang Model Kebijakan Kepala Daerah Dalam 

Pergantian Warna Rompi Parkir” hasil analisis CFA Confirmatory Factor analisys di 

atas menujukan nilai yang paling besar yaitu pada Model Inkrimentalisme sebesar 
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0.750  dapat diketahui jukir mepersepsikan model kebijakan yang di ambil oleh kepala 

daerah hanya pengambilan kebijkan yang di ambil oleh kepala daerah pembuatan 

kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan masa lalu yang di modifikasi 

tidak terlalu jauh dalam arti dilakukan hanya tambal sulam seadanya. Jadi bisa di 

katakan pengambilan kebijakan kepala daerah tersebut tidak ada keterkaitannya 

dengan kepentingan unsur politik. Jukir hanya mempresepsikan pergantian warna 

tersebut hanya sekedar me re-branding  agar terciptanya suasana baru khususnya di 

bidang perparkiran. 




