
 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wisatawan yang 

mengunjungi Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan sampel konsumen yang pernah membeli produk- produk yang dijual 

di pinggiran jalan Malioboro (Street Shopping) yang menggambarkan pengalaman 

berbelanja wisatawan. 

Selanjutnya pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penentuan 

sampel yang digunakan secara non-probability sampling. Jenis non-probability 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa- siapa yang pantas memenuhi 

persyaratan untuk dijadikan sampel (Sekaran, 2011). Sehingga dengan teknik ini, 

data yang berhasil dikumpulkan peneliti yaitu 115 data dari 150 kuesioner yang 

telah disebar atau dengan persentase tingkat pengambilan sebesar 76,66% (115/150 

X 100%). Kuesioner-kuesioner tersebut telah secara langsung diisi oleh para 

pengunjung yang melakukan berbelanja di pinggir jalan Malioboro selaku 

responden penelitian.   



 
 

 
 

4.2 Deskriptif Data Responden 

4.2.1 Deskriptif Profil Responden 

Deskripsi data berikut ini merupakan gambaran umum tentang kondisi 

responden yang dijabarkan secara statistik. Data tersebut merupakan informasi 

terkait keadaan responden yang menjadi objek penelitian. Dari jumlah keseluruhan 

kuesioner yang telah disebar sebanyak 115 kuesioner menggunakan Google Form. 

Data responden yang dijabarkan adalah mengenai umur, status, jenis kelamin, asal 

perguruan tinggi dan masa kerja yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Profil Responden 

Karakteristik 

Responden 
Keterangan  Jumlah Presentase 

Jenis Kelamin Pria 37 32,17 

Wanita 78 67,83 

Usia <16 thn 0 0 

16-25 thn 74 64,34 

26-35 thn 18 15,70 

36-45 thn 10 8,70 

>45 thn 13 11,30 

Pekerjaan Tidak Bekerja 1 0,87 

Pelajar/ Mahasiswa 49 42,60 

Pegawai Negeri/ TNI/ POLRI 26 22,60 

Pegawai Swasta 22 19,13 

Wiraswasta 11 9,57 

Lainnya 6 5,21 

Pengeluaran 

Berbelanja 

< Rp. 200.000 43 37,39 

Rp. 201.000 – Rp. 500.000 51 44,34 

Rp. 501.000 – Rp. 1.000.000 16 13,91 

>Rp. 1.000.000 5 4,34 

Sumber : Data diolah 2018 

 



 
 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.1. diatas, profil responden diklasifikasikan menjadi 

beberapa bagian, yaitu pertama klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin. 

Dimana dari data yang diperoleh peneliti, responden didominasi oleh wisatawan 

wanita sebanyak 78 orang dengan presentase sebesar 67,82% dan pria sebanyak 27 

orang dengan prsentase 23,47% dari total 115 responden wisatawan. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa wisatawan yang datang di jalan Malioboro merupakan wanita, 

karena wanita merupakan suka dengan menyenangkan diri sendiri. Wanita akan 

lebih loyal dalam berbelanja terutama ketika melakukan wisata. Hal ini dilihat dari 

banyaknya wanita dijalan Malioboro untuk membeli produk dengan berbagai 

macam pilihan sebagai kenang- kenangan bagi sanak keluarga.  

Klasifikasi responden yang kedua yaitu berdasarkan usia. Dari data yang 

diperoleh peneliti, responden didominasi oleh wisatawan berusia 16-25 tahun 

dengan presentase sebesar 64,34%. Dari data yang diperoleh, bahwa berwisata pada 

usia 16-25 merupakan masa produktif dalam menentuka pilihan berbelanja dengan 

mengikuti trend dengan membeli fashion yang update. 

Klasifikasi responden yang ketiga yaitu berdasarkan pekerjaan. Dari data 

yang diperoleh peneliti, terdapat jumlah responden sebagai pelajar / mahasiswa 

sebanyak 49 orang dengan presentase 42,6%.  Dari hasil tersebut menegaskan 

bahwa wisatawan yang berkunjung merupakan pelajar maupun mahasiswa yang 

biasanya melakukan kegiatan lapangan dari sekolah maupun kampus sebagai sarana 

pembelajaran.  

Klasifikasi responden yang keempat yaitu berdasarkan pengeluaran saat 

berbelanja. Dari data yang diperoleh peneliti, wisatawan yang melakukan 



 
 

 
 

berbelanja sebesar Rp. 201.000- Rp. 500.000 sebanyak 51 orang dengan presentase 

sebesar 44,34%. Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa wisatawan yang datang ke 

jalan Malioboro untuk berbelanja. Selain harga yang murah, produk yang dijual pun 

dapat dilakukan tawar menawar sehingga wisatawan mendapatkan harga yang lebih 

terjangkau. Hal lain bahwa pasar jalanan menjual berbagai macam produk sebagai 

pilihan  wisatawan untuk berbelanja.  

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif merupakan sebuah gambaran umum tentang variabel 

yang diperoleh berdasarkan jawaban responden terhadap indikator pada kuesioner 

yang telah disebar. Berdasarkan jawaban 115 responden terhadap indikator-

indikator variabel penelitian, maka jawaban tersebut akan dijabarkan secara 

terperinci dengan mengelompokkannya secara deskiptif statistik berdasarkan 

perhitungan skala interval untuk masing-masing variabel penelitian.  

Nilai pokok skala yang digunakan dalam instrumen penelitian ini adalah 5 

kategori penilaian, dimana untuk mengetahui rentang skala penilaian pada 

pengaruh etika kerja Islam, komitmen afektif dan perilaku berbagi pengetahuan 

terhadap organizational citizenship behavior dapat diukur dengan menggunakan 

rumus: 

RS =
𝑚 − 𝑛

𝑏
=  

5 − 1

5
= 0,8 

Dimana : 

RS = Rentang Skala 

m = Angka maksimal dari poin skala dalam kuesioner 



 
 

 
 

n = Angka minimum dari poin skala dalam kuesioner 

b = Jumlah poin skala dalam kuesioner 

 

Hasil dari perhitungan rentang skala tersebut akan digunakan sebagai dasar 

interpretasi penilaian rata-rata untuk setiap indikator pada variabel penelitian.  

Tabel 4.2 

Skor dan Kategori Penilaian Indikator Pada Kuesioner 

Kategori Skala Skor Kategori 

Sangat Setuju (SS) 5 4,20 - 5,00 Sangat Tinggi 

Setuju (S) 4 3,40 - 4,19 Tinggi 

Kurang Setuju (KS) 3 2,60 - 3,39 Sedang 

Tidak Setuju (TS) 2 1,80 - 2,59 Rendah 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 1,00 - 1,79 Sangat Rendah 

Sumber: data diolah 2018 

Berdasarkan kategori tersebut diatas, untuk menentukan nilai interpretasi 

variabel digunakan nilai mean dari setiap indikator jawaban. 

4.2.2.1 Variabel Kesadaran Harga 

Tabel 4.3 

Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Harga 

Kode 
Kesadaran Harga Standart 

Deviasi 
Mean Kategori 

Indikator (KH) 

KH1 Saya tidak keberatan membeli 

produk imitasi karena saya tidak 

ingin membayar lebih mahal 

untuk produk original 

0,831 3,50 Tinggi 

KH2 Saya bisa lebih berhemat dengan 

membeli produk imitasi 
0,902 3,63 Tinggi 

KH3 Saya bisa mendapatkan manfaat 

yang sama dengan membeli 

produk imitasi 

0,922 3,37 Sedang 



 
 

 
 

KH4 Dengan membeli produk imitasi 

saya bisa tetap mengikuti trend 

tanpa mengeluarkan banyak uang 

0,929 3,30 Sedang 

KH5 Saya merasa kualitas dari produk 

imitasi cukup memenuhi standar  

yang saya miliki 

0,984 3,08 Sedang 

KH6 Produk imitasi bisa memenuhi 

ekspektasi saya 
0,942 2,84 Sedang 

KH7 Pembuatan produk imitasi lebih 

efisien cukup bisa diterima 

pembelinya 

0,823 3,24 Sedang 

Sumber: Data diolah 2018 

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa analisis deskriptif responden dalam 

memberikan penilaian variabel kesadaran harga. Variabel kesadaran harga 

menunjukkan jumlah rata-rata dengan skor minimum sebesar 2,84 terdapat pada 

item pertanyaan KH6, yaitu produk imitasi bisa memenuhi ekspektasi. Sedangkan 

skor maksimum sebesar 3,63 terdapat pada item pertanyaan KH2 yang 

menunjukkan bahwa bisa lebih berhemat dengan membeli produk imitasi. 

4.2.2.2 Variabel Persepsi Nilai 

Tabel 4.4 

Analisis Deskriptif Variabel Persepsi Nilai 

Kode 
Persepsi Nilai Standart 

Deviasi 
Mean Kategori 

Indikator (PN) 

PN1 Saya merasa cukup puas ketika 

membeli produk imitasi yang 

dijual di jalanan 

0,864 2,84 Sedang 

PN2 Saya mendapatkan fungsi yang 

sama dengan membeli produk 

imitasi 

0,854 3,32 Sedang 

PN3 Kualitas produk imitasi tidak 

berbeda jauh dari brand yang 

original 

1,028 2,64 Sedang 

PN4 Beberapa produk imitasi cukup 

dapat dipercaya 
0,775 3,20 Sedang 

Sumber: Data diolah 2018 



 
 

 
 

Pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa analisis deskriptif responden dalam 

memberikan penilaian variabel persepsi nilai. Variabel persepsi nilai menunjukkan 

jumlah rata-rata dengan skor minimum sebesar 2,64 terdapat pada item pertanyaan 

PN3, yaitu kualitas produk imitasi tidak berbeda jauh dari brand yang original. 

Sedangkan skor maksimum sebesar 3,32 terdapat pada item pertanyaan PN2 yang 

menunjukkan bahwa saya mendapatkan fungsi yang sama dengan membeli produk 

imitasi. 

4.2.2.3 Variabel Kepuasan Wisatawan 

Tabel 4.5 

Analisis Deskriptif Variabel Kepuasan Wisatawan 

Kode 
Kepuasan Wisatawan Standart 

Deviasi 
Mean Kategori 

Indikator (KW) 

KW1 Saya sangat menikmati kunjungan 

ke jalan Malioboro 
0,688 4,30 Sangat Tinggi 

KW2 Saya puas dengan keputusan saya 

untuk berkunjung ke jalan 

Malioboro 

0,625 4,17 Tinggi 

KW3 Saya mendapatkan  perasaan yang 

menyenangkan ketika berbelanja  

di jalan Malioboro 

0,717 3,94 Tinggi 

KW4 Pengalaman berbelanja di jalan 

Malioboro ini yang benar- benar 

saya butuhkan 

0,827 3,58 Tinggi 

KW5 Pilihan saya untuk berbelanja di 

jalan Malioboro merupakan 

pilihan yang tepat 

0,848 3,58 Tinggi 

KW6 Pengalaman berbelanja di jalan 

Malioboro merupakan hal yang 

menyenangkan 

0,673 3,95 Tinggi 

KW7 Kunjungan berbelanja ini lebih 

baik dari perkiraan saya 
0,730 3,51 Tinggi 

Sumber: Data diolah 2018 



 
 

 
 

Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa analisis deskriptif responden dalam 

memberikan penilaian variabel kepuasan wisatawan. Variabel kepuasan wisatawan 

menunjukkan jumlah rata-rata dengan skor minimum sebesar 3,51 terdapat pada 

item pertanyaan KW7, yaitu kunjungan berbelanja ini lebih baik dari perkiraan. 

Sedangkan skor maksimum sebesar 4,30 terdapat pada item pertanyaan KW1 yang 

menunjukkan bahwa menikmati kunjungan ke jalan Malioboro. 

4.2.2.4 Variabel Niat Perilaku 

Tabel 4.6 

Analisis Deskriptif Variabel Niat Perilaku 

Kode 
Niat Perilaku Standart 

Deviasi 
Mean Kategori 

Indikator (NP) 

NP1 Saya tidak keberatan 

merekomendasi-kan tempat 

pembelian produk imitasi ini 

kepada orang lain 

0,879 3,35 Sedang 

NP2 Saya berencana berbelanja di 

tempat ini saat mengunjungi 

tempat ini kembali 

0,783 3,58 Tinggi 

NP3 Saya berencana mengajak 

keluarga dan teman- teman untuk 

berbelanja di jalan Malioboro 

0,747 3,89 Tinggi 

NP4 Saya lebih memilih berbelanja di 

jalan Malioboro dibandingkan 

Mall  

0,949 3,31 Sedang 

NP5 Saya menilai jalan Malioboro 

sebagai tujuan yang lebih baik 

dibandingkan dengan tujuan 

wisata sejenis 

0,872 3,50 Tinggi 

Sumber: Data diolah 2018 

Pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa analisis deskriptif responden dalam 

memberikan penilaian variabel niat perilaku. Variabel niat perilaku menunjukkan 

jumlah rata-rata dengan skor minimum sebesar 3,31 terdapat pada item pertanyaan 



 
 

 
 

NP4, yaitu lebih memilih berbelanja di jalan Malioboro dibandingkan Mall. 

Sedangkan skor maksimum sebesar 3,89 terdapat pada item pertanyaan NP3 yang 

menunjukkan bahwa ada rencana untuk mengajak keluarga dan teman- teman untuk 

berbelanja di jalan Malioboro. 

4.3 Uji Kualitas Instrumen 

Uji kualitas instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrument 

penelitian sudah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Berikut disajikan hasil 

pengujian validitas dan reliabilitas. 

4.3.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh mana alat 

pengukur yang kita guanakan mampu mengukur apa yang ingin kita ukur dan bukan 

mengukur yang lain. Hasil uji validitas dapat dilihat dari Tabel 4.7. Di bawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Kode Estimate S.E. C.R. P Keterangan 

Kesadaran 

Harga 

 

KH7 1    Valid 

KH6 1,109 0,136 8,153 *** Valid 

KH5 1,224 0,146 8,37 *** Valid 

KH4 1,105 0,139 7,953 *** Valid 

KH3 0,995 0,141 7,033 *** Valid 

KH2 1,019 0,134 7,581 *** Valid 

KH1 0,95 0,125 7,622 *** Valid 

Persepsi 

Nilai 

 

PN4 1    Valid 

PN3 1,349 0,225 6,008 *** Valid 

PN2 1,198 0,181 6,605 *** Valid 

PN1 1,293 0,194 6,68 *** Valid 

Kepuasan 

Wisatawan 

 

KW7 1    Valid 

KW6 0,970 0,12 8,085 *** Valid 

KW5 1,228 0,149 8,268 *** Valid 



 
 

 
 

KW4 1,189 0,146 8,16 *** Valid 

KW3 0,973 0,128 7,629 *** Valid 

KW2 0,930 0,113 8,247 *** Valid 

KW1 0,895 0,125 7,176 *** Valid 

Niat 

Perilaku 

 

NP1 1    Valid 

NP2 1,178 0,228 5,164 *** Valid 

NP3 1,166 0,224 5,196 *** Valid 

NP4 1,347 0,276 4,883 *** Valid 

NP5 1,165 0,246 4,741 *** Valid 

Sumber : Data diolah 2018 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah butir 

pertanyaan dalam kuisioner yang digunakan valid atau layak dalam menjelaskan 

suatu variabel yang digunakan. Indikator pertanyaan dinyatakan valid apabila 

dilihat dari hasil yang memenuhi kriteria yaitu nilai Critical Ratio (CR) > 1,96 

dengan Probability (P) < 0,05. Tanda *** adalah signifikan < 0,001. 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Pada pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan uji Construct 

Reliability, yaitu menguji keandalan dan konsistensi data. Memenuhi kriteria 

apabila Construct Reliability > 0,7. Nilai Construct Reliability diantara 0,6 s/d 0,7 

masih dapat diterima dengan syarat validitas konstruk (indikator) dalam model 

adalah baik. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas Konstruk C.R. Keterangan 

Kesadaran Harga 0,891164 Reliabel 

Persepsi Nilai 0,797982 Reliabel 

Kepuasan Wisatawan 0,90349 Reliabel 

Niat Perilaku 0,782573 Reliabel 

Sumber : Data diolah 2018 



 
 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, hasil analisis yang diperoleh adalah hasil 

pertanyaan sebanyak 23 item terkait dengan variabel independen maupun dependen 

adalah reliabel. Dasar yang digunakan adalah apabila nilai CR (Construct 

Reliability) > 0,70, maka reliabilitas memadai. 

4.4 Uji Asumsi SEM 

4.4.1 Uji Ukuran Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah 

responden yang diperoleh sebanyak 130 orang mahasiswa Magister manajemen 

yang sudah bekerja. Jumlah tersebut memenuhi kriteria untuk dilakukannya 

pengujian dengan menggunakan metode SEM. Dimana jumlah minimal sampel 

yang dibutuhkan untuk pengujian SEM yaitu sebanyak 100-200 sampel atau jumlah 

indikator dikalikan 5-10 (Ferdinand, 2006). 

4.4.2 Uji Normalitas  

Normalitas mencerminkan bentuk suatu distribusi data apakah normal atau 

tidak. Jika suatu distribusi data tidak membentuk distribusi normal maka hasil 

analisis dikhawatirkan akan menjadi bias. Distribusi data dikatakan normal pada 

tingkat signifikan 0,01 jika critical ratio (c.r) untuk skewenes (kemiringan) atau 

untuk curtosis (keruncingan) tidak lebih dari ± 2,58. Berikut hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada Tabel 4.9. Di bawah ini: 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas 

Variable Min Max Skew C.R. Kurtosis C.R. 

KH1 2,000 5,000 -,018 -,079 -,557 -1,213 

KH2 2,000 5,000 -,080 -,348 -,762 -1,661 

KH3 1,000 5,000 -,455 -1,982 -,568 -1,237 

KH4 2,000 5,000 ,077 ,336 -,896 -1,952 

KH5 1,000 5,000 ,049 ,213 -,864 -1,883 

KH6 1,000 5,000 ,281 1,227 -,343 -,748 

KH7 2,000 5,000 -,008 -,035 -,773 -1,685 

PN1 PN1 1,000 5,000 ,473 2,060 -,341 

PN2 PN2 1,000 5,000 -,181 -,791 -,458 

PN3 PN3 1,000 5,000 ,741 3,230 -,309 

PN4 PN4 1,000 5,000 ,202 ,880 ,208 

KW1 3,000 5,000 -,442 -1,927 -,843 -1,836 

KW2 3,000 5,000 -,127 -,552 -,514 -1,120 

KW3 2,000 5,000 -,363 -1,580 ,080 ,175 

KW4 2,000 5,000 -,047 -,204 -,548 -1,195 

KW5 2,000 5,000 -,035 -,154 -,587 -1,279 

KW6 2,000 5,000 -,282 -1,230 ,118 ,258 

KW7 2,000 5,000 -,030 -,133 -,285 -,621 

NP5 2,000 5,000 ,028 ,123 -,654 -1,425 

NP4 1,000 5,000 ,071 ,310 -,685 -1,493 

NP3 2,000 5,000 -,322 -1,405 -,089 -,194 

NP2 2,000 5,000 -,317 -1,384 -,309 -,673 

NP1 2,000 5,000 -,020 -,087 -,805 -1,754 

Multivariate      47,926 7,545 

Sumber: Data diolah 2018 

Dari tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa data menggunakan kriteria critical 

ratio sebesar  ±2,58 pada tingkat signifikansi 0,01 (1%) (Ghozali, 2014). Semua 

hasil dari 23 indikator yang memiliki nilai antara -2,58 sampai 2,58. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa terdapat 23 indikator yang berdistribusi secara normal. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas data berdistribusi secara normal.  

 



 
 

 
 

4.4.3 Uji Outlier 

a. Univariate Outlier 

Outlier secara univariate dapat dideteksi dengan terlebih dahulu 

mengkonversi data ke dalam standar z-score yng mempunyai kriteria mean sama 

dengan nol (0) dan standar deviasi sama dengan satu (1) melalui program SPSS. 

Selanjutnya dari output z-score yang berada pada rentang 3 sampai dengan 4 (Hair, 

et. al. 2006). Dalam hal ini, kriteria data yang dapat dinyatakan lolos dari uji 

univariate outlier yaitu data yang mempunyai nilai z-score < 4,0. Berikut hasil uji 

univariate outlier dapat dilihat pada Tabel 4.10. Di bawah ini: 

Tabel 4.10 

Uji Univariate Outlier 

 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Zscore(KH1) 114 -1,78926 1,81031 ,0000000 1,00000000 

Zscore(KH2) 114 -1,84823 1,51397 ,0000000 1,00000000 

Zscore(KH3) 114 -2,56257 1,76532 ,0000000 1,00000000 

Zscore(KH4) 114 -1,42287 1,82128 ,0000000 1,00000000 

Zscore(KH5) 114 -2,12448 1,94596 ,0000000 1,00000000 

Zscore(KH6) 114 -1,99941 2,30121 ,0000000 1,00000000 

Zscore(KH7) 114 -1,50776 2,12360 ,0000000 1,00000000 

Zscore(PN1) 114 -2,12198 2,48575 ,0000000 1,00000000 

Zscore(PN2) 114 -2,73751 2,00890 ,0000000 1,00000000 

Zscore(PN3) 114 -1,60053 2,28161 ,0000000 1,00000000 

Zscore(PN4) 114 -2,83079 2,31200 ,0000000 1,00000000 

Zscore(KW1) 114 -1,87495 1,03313 ,0000000 1,00000000 

Zscore(KW2) 114 -1,87320 1,33800 ,0000000 1,00000000 

Zscore(KW3) 114 -2,72558 1,47329 ,0000000 1,00000000 

Zscore(KW4) 114 -1,91566 1,70398 ,0000000 1,00000000 

Zscore(KW5) 114 -1,90410 1,67393 ,0000000 1,00000000 

Zscore(KW6) 114 -2,87944 1,55646 ,0000000 1,00000000 

Zscore(KW7) 114 -2,06213 2,03815 ,0000000 1,00000000 

Zscore(NP1) 114 -1,52381 1,88235 ,0000000 1,00000000 

Zscore(NP2) 114 -2,00915 1,80823 ,0000000 1,00000000 



 
 

 
 

Zscore(NP3) 114 -2,52855 1,51240 ,0000000 1,00000000 

Zscore(NP4) 114 -2,45889 1,77225 ,0000000 1,00000000 

Zscore(NP5) 114 -1,75526 1,71468 ,0000000 1,00000000 

Valid N 

(listwise) 
114         

Sumber: Data diolah 2018 

 Dari Tabel 4.10. diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan indikator variabel 

penelitian memiliki nilai Mean sama dengan nol (0) dan nilai Standar Deviasi sama 

dengan satu (1). Selain itu juga nilai maksimum yang dihasilkan dari keseluruhan 

indikator tidak ada yang lebih besar dari atau sama dengan 4 (Hair, et. al. 2006). 

Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat outlier secara 

univariate pada indikator variabel penelitian. 

b. Multivariate Outlier 

Multivariate Outlier dapat dilihat dari output Mahalanobis distance pada 

pengujian menggunakan AMOS. Kriteria yang digunakan untuk menilai ada atau 

tidaknya Multivariate Outlier dalam penelitian yaitu pada nilai p < 0,001. Menurut 

Ghozali (2014), data yang terindikasi multivariate outliers apabila nilai 

mahalanobis-squared lebih besar dari nilai mahalanobis pada tabel, sehingga data 

terindikasi multivariate outliers tersebut harus dikeluarkan. 

 

Tabel 4.11 

Uji Multivariate Outlier 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

63 47,887 ,002 ,179 

25 46,404 ,003 ,038 

18 41,508 ,010 ,115 

82 41,189 ,011 ,041 



 
 

 
 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

91 41,071 ,012 ,011 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

39 13,757 ,934 ,999 

55 13,514 ,940 ,999 

67 13,298 ,945 ,999 

Sumber: Data diolah 2018 

Dari tabel 4.11. diatas menunjukkan perhitungan batas outlier menggunakan 

CHIINV dengan memasukkan probabilitas 0,001 dan degree of freedom sejumlah 

variabel yang terukur adalah 23 item. Dan dari hasil perhitungan batas akhir outlier 

adalah sebesar 49,72823. Dapat dilihat bahwa tidak ada data yang melebihi angka 

49,72823 pada nilai mahalanobis distance, sehingga dapat disimpulkan tidak 

terdapat outlier secara multivariate. 

4.4.4 Uji Multikolinearitas 

Pada uji multikolinearitas mengharuskan tidak adanya korelasi yang 

sempurna atau besar diantara variabel-variabel independen. Multikolinearitas dapat 

dideteksi dari nilai determinan matriks kovarian. Indikasi adanya multikolinearitas 

dan singularitas dapat diketahui melalui nilai determinan matriks kovarians sampel 

yang benar-benar kecil atau mendekati angka nol (Haryono, 2016). Berikut hasil uji 

multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.12. di bawah ini: 

Tabel 4.12 

Determinant of Sample Covariance Matriks 

Determinant of Sample Covariance Matrix .000 

Sumber: Data diolah 2018 

 



 
 

 
 

Tabel 4.13 

Correlation Independen Variabel 

   Estimate 

KesadaranHarga <--> PersepsiNilai ,864 

Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas, diperoleh nilai Determinant of Sample 

Covariance Matriks sebesar 0.000 mendekati angka nol. Sedangkan pada output 

korelasi antar variabel independen diperoleh nilai sebesar 0,864. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen < 0,9. Dengan demikian 

dari hasil korelasi tersebut data masih dapat diproses lebih lanjut. 

4.4.5 Uji Model Goodness of fit 

Evaluasi Goodness of Fit adalah suatu uji kesesuaian yang dilakukan untuk 

mengukur sejauh mana model yang digunakan dalam penelitian “fit” atau cocok 

dengan data sampel. Uji Goodness of Fit dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melihat beberapa kriteria penelitian seperti nilai chi square, probability, RSMEA, 

GFI, AGFI, CMIN/DF, TLI, dan CFI. Dibawah ini adalah gambar model structural 

dari hasil uji Goodness of Fit yang digunakan dalam penelitian ini: 



 
 

 
 

 

Sumber: Data diolah 2018 

Gambar 4.1 

Full Model Struktural Equation Modeling 

Berdasarkan hasil uji analisis Goodness of Fit pada penelitian ini maka 

diperoleh hasil kecocokan model yang dapat dilihat pada Tabel 4.14 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Goodness of fit  

Goodness of fit Index Cut Off Value Model Penelitian Keterangan  

X2-Chi-Square Diharapkan 

kecil 

436,071 Unfit  

Significant 

probability 
≥ 0,05 0,000 Unfit  

RSMEA ≤  0,08 0,092 Unfit 

GFI ≥ 0,90 0,766 Marginal Fit 



 
 

 
 

AGFI ≥ 0,90 0,711 Marginal Fit 

CMIN/DF ≤ 2,00 1,947 Fit 

TLI ≥ 0,95 0,834 Marginal Fit 

CFI ≥ 0,95 0,853 Marginal Fit 

Sumber: data yang diolah 2018. 

Dari Tabel 4.14 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan model 

penelitian telah memenuhi asumsi Goodness of Fit, dimana (1) kriteria telah berada 

pada batas good fit dan (4) lainnya berada pada nilai marginal fit. Menurut Ghozali 

(2008) apabila satu (1) atau (2) kriteria Goodness of Fit terpenuhi, maka model 

dapat dikatakan baik dan layak untuk digunakan dalam penelitian. 

4.5 Uji Hipotesis 

Hasil uji hipotesis untuk menguji pengaruh antara variabel endogen 

terhadap variabel eksogen dapat dilihat pada tabel 4.15. dibawah ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Hipotesis 

 

Item 
Estimate S.E. C.R. P Keterangan 

KW <--- KH 0,239 0,24 1 0,317 Tidak Signifikan 

KW <--- PN 0,127 0,301 0,423 0,672 Tidak Signifikan 

NP <--- KH -0,14 0,16 -0,875 0,381 Tidak Signifikan 

NP <--- PN 0,44 0,219 2,003 0,045 Signifikan 

NP <--- KW 0,669 0,135 4,951 *** Signifikan 

Sumber: Data yang diolah 2018 

Berdasarkan hasil hipotesis pada Tabel 4.15 di atas dijadikan sebagai acuan 

utama untuk melakukan uji hipotesis dalam penelitian. Kriteria pengujian adalah 

tolak H0 jika nilai t-Value atau Critical Ratio (C.R.) ≥ 1,967 atau nilai p ≤ 0,05.  

Berdasarkan hasil hipotesis di atas, maka dapat dijelaskan pengaruh antar 

variabel eksogen terhadap variabel endogen yang digunakan dalam penelitian 

sebagai berikut:  



 
 

 
 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Dari tabel 4.15 di atas, diperoleh nilai koefisien standardized regression 

weight antara kesadaran harga dan kepuasan wisatawan dengan estimate sebesar 

0,239. Untuk pengujian pengaruh antar kedua variabel tersebut menunjukkan nilai 

C.R sebesar 1 dengan probabilitas sebesar 0,317. Dengan demikian hipotesis 

pertama ditolak, dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai probabilitas 

sebesar  0,317 yang tidak memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar 1 yang 

tidak memenuhi syarat > 1,967. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan kesadaran harga terhadap kepuasan wisatawan. 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Dari tabel 4.15 di atas, diperoleh nilai koefisien standardized regression 

weight antara kesadaran harga dan niat perilaku dengan estimate sebesar -0,14. 

Untuk pengujian pengaruh antar kedua variabel tersebut menunjukkan nilai C.R 

sebesar -0,875 dengan probabilitas sebesar 0,381. Dengan demikian hipotesis kedua 

ditolak, dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai probabilitas sebesar  

0,381 yang tidak memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar -0,875 yang tidak 

memenuhi syarat > 1,96. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan kesadaran harga terhadap niat perilaku. 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Dari tabel 4.15 di atas, diperoleh nilai koefisien standardized regression 

weight antara persepsi nilai dan kepuasan wisatawan dengan estimate sebesar 

0,127. Untuk pengujian pengaruh antar kedua variabel tersebut menunjukkan nilai 

C.R sebesar 0,423 dengan probabilitas sebesar 0,672. Dengan demikian hipotesis 



 
 

 
 

ketiga ditolak, dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai probabilitas 

sebesar  0,672 yang tidak memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar 0,423 yang 

tidak memenuhi syarat > 1,96. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan persepsi nilai terhadap kepuasan wisatawan. 

4. Pengujian Hipotesis Keempat 

Dari tabel 4.15 di atas, diperoleh nilai koefisien standardized regression 

weight antara persepsi nilai dan niat perilaku dengan estimate sebesar 0,44. Untuk 

pengujian pengaruh antar kedua variabel tersebut menunjukkan nilai C.R sebesar 

2,003 dengan probabilitas sebesar 0,045. Dengan demikian hipotesis keempat 

diterima, dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai probabilitas sebesar  

0,045 yang telah memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar 2,003 yang telah 

memenuhi syarat > 1,96. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan persepsi nilai terhadap niat perilaku. 

5. Pengujian Hipotesis Kelima 

Dari Tabel 4.15 di atas, diperoleh nilai koefisien standardized regression 

weight antara kepuasan wisatawan dan niat perilaku dengan estimate sebesar 0,669. 

Untuk pengujian pengaruh antar kedua variabel tersebut menunjukkan nilai C.R 

sebesar 4,951 dengan probabilitas sebesar 0,000. Dengan demikian hipotesis kelima 

diterima, dimana pernyataan tersebut berdasarkan atas nilai probabilitas sebesar  

0,000 yang telah memenuhi syarat < 0,05 dan nilai C.R sebesar 4,951 yang telah 

memenuhi syarat > 1,96. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan kepuasan wisatawan terhadap niat perilaku. 



 
 

 
 

Adapun hasil pengujian terhadap pengaruh langsung dan tidak langsung 

yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.16 

Hasil Uji Standardized Direct Effects 

Variabel PN KH KW NP 

KW ,121 ,279 ,000 ,000 

NP ,486 ,190 ,776 ,000 

Sumber: Data yang diolah 2018 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Standardized Indirect Effects 

Variabel PN KH KW NP 

KW ,000 ,000 ,000 ,000 

NP ,094 ,217 ,000 ,000 

Sumber: Data yang diolah 2018 

Tabel 4.18 

Standardized Total Effects 

Variabel PN KH KW NP 

KW ,121 ,279 ,000 ,000 

NP ,580 ,027 ,776 ,000 

Sumber: Data diolah 2018 

Dari tabel diatas, untuk melihat apakah variabel kepuasan wisatawan 

memediasi hubungan antara variabel kesadaran harga dan persepsi nilai terhadap 

niat perilaku, yaitu dengan cara membandingkan nilai standardized direct effects 

dan standardized indirect effects. Artinya jika nilai standardized indirect effects 

lebih besar dari nilai standardized direct effects maka dapat dikatakan bahwa 

variabel mediasi tersebut mempunyai pengaruh secara tidak langsung dalam 

hubungan kedua variabel tersebut (independen dan dependen). Kesadaran harga 



 
 

 
 

dan persepsi nilai terhadap niat perilaku yang dilihat dari standardized direct effects 

kesadaran harga (-0,190), niat perilaku (0,486) dengan standardized indirect effects 

kesadaran harga (0,217), niat perilaku (0,094). Berdasarkan data tersebut dapat 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh kesadaran harga dan niat 

perilaku yang dimediasi oleh variabel kepuasan wisatawan. Hubungan secara tidak 

langsung antara kesadaran harga dan niat perilaku yang dimediasi dengan kepuasan 

wisatawan, namun pengaruh tersebut tidak sempurna karena hubungan variabel 

tidak signifikan.  

Standardized total effects merupakan penjumlahan antara standardized 

direct effects dan standardized indirect effects. Variabel kesadaran harga dan 

persepsi nilai standardized direct effects (-0,190), (0,486) dan standardized indirect 

effects (0,217), (0,094). sehingga standardized total effects variabel kesadaran 

harga dan persepsi nilai adalah (0,027), (0,580). 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh kesadaran harga terhadap kepuasan wisatawan 

Hubungan antara kesadaran harga terhadap kepuasan wisatawan ditujukan 

pada H1 yaitu apakah kesadaran harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan wisatawan berbelanja produk imitasi di Malioboro. Berdasarkan hasil 

pengujian membuktikan bahwa variabel kesadaran harga tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel kepuasan wisatawan. produsen menjual produk 

imitasi yaitu menyasar segmentasi pasar menengah kebawah. Namun, tidak sedikit 

konsumen yang berpenghasilan tinggi tertarik terhadap produk imitasi karena harga 



 
 

 
 

yang murah. Harga yang murah tidak semua tidak memberikan kepuasan bagi 

konsumen, karena konsumen sadar akan kualitas, harga tidak memberikan 

kepuasan bagi konsumen.  Wisatawan yang membeli produk imitasi tidak berharap 

akan kualitas yang baik, mereka beranggapan bahwa dengan membeli produk 

imitasi dengan harga yang murah mampu membeli banyak produk sebagai oleh- 

oleh bagi sanak saudara. Konsumen yang membeli produk di jalan Malioboro tidak 

mempedulikan harganya, namun dengan harga yang murah mampu mendapatkan 

produk yang beragam dan dapat diberikan wisatawan sebagai ciri khas Yogyakarta. 

Konsumen sekarang sudah cerdas dalam pemilihan produk imitasi maupun 

original. Perbedaan harga yang tidak terlalu jauh maka akan dibandingkan dengan 

kualitas yang menjadi faktor utama konsumen dalam mempertimbangkan saat 

membeli. Wisatawan membeli berdasarkan kemampuan beli yang rendah dan 

dengan niat beli produk yang murah, namun produk yang dijual lebih laris daripada 

produk original dipasaran.   

Harga yang murah pada produk imitasi tidak dapat menjamin konsumen 

memperoleh kepuasan konsumen sehingga, semakin tinggi kesadaran harga dalam 

pembelian produk imitasi maka tidak mempengaruhi kepuasan wisatawan dalam 

berbelanja di jalan Malioboro. Demikian pula sebaliknya semakin rendah kesadaran 

harga dalam pembelian produk imitasi maka tidak mempengaruhi kepuasan 

wisatawan dalam berbelanja di jalan Malioboro. Hal ini berarti hipotesis pertama 

(H1) dalam penelitian ini menyatakan kesadaran harga tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan.  



 
 

 
 

4.6.2 Pengaruh kesadaran harga terhadap niat perilaku 

Hubungan antara kesadaran harga terhadap niat perilaku ditujukan pada H2 

yaitu apakah kesadaran harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

perilaku berbelanja produk imitasi di Malioboro. Berdasarkan hasil pengujian 

membuktikan bahwa variabel kesadaran harga tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel niat perilaku.  

Penghasilan rata- rata  orang Indonesia berada dibawah standart penghasilan 

dunia, produk imitasi inilah yang mampu dicapai oleh sebagian masyarakat 

Indonesia. Selain itu terbukanya produk luar yang masuk ke Indonesia. Tentu 

dengan harga yang murah sesuai dengan penghasilan rendah yang dimiliki 

masyarakat. Konsumen yang membeli produk imitasi tidak hanya dilihat dari harga 

murah yang ditawarkan, namun melihat niat perilaku orang lain dalam pembelian 

produk imitasi. Dilihat dari respon masyarakat untuk membeli produk imitasi yang 

ada di Malioboro. Konsumen yang sudah pernah melakukan berbelanja di 

Malioboro tidak mampu meyakinkan konsumen yang baru mengunjungi Malioboro 

untuk berbelanja produk imitasi di Malioboro. Hal tersebut diyakinkan oleh 

penelitian Correia dan Kozak (2016) bahwa harga tidak memiliki pengaruh 

terhadap niat perilaku wisatawan untuk kembali hanya untuk berbelanja.  

Konsumen yang datang kembali ke Malioboro tidak untuk melakukan 

belanja saja, namun melakukan kegiatan wisata yang ada di sekitaran jalan 

Malioboro sebagai icon penting yang harus dikunjungi wisatawan. Hal lain bahwa 

terdapat Mall Malioboro ataupun toko besar yang menjadi pusat konsumen untuk 

berbelanja, seperti Mirota batik yang menjual berbagai macam produk oleh- oleh 



 
 

 
 

dengan memberikan kualitas pelayanan tempat yang nyaman dibandingkan jalan 

sepanjang Malioboro. Terkadang konsumen enggan untuk melakukan tawar- 

menawar karena harga produk imitasi yang ditawarkan diawal jauh lebih mahal dari 

pasaran. Hal tersebut menjadikan harga yang murah disekitaran Malioboro tidak 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk imitasi. Sehingga, semakin tinggi 

kesadaran harga dalam pembelian produk imitasi maka tidak mempengaruhi niat 

perilaku dalam berbelanja di jalan Malioboro. Demikian pula sebaliknya semakin 

rendah kesadaran harga dalam pembelian produk imitasi maka tidak mempengaruhi 

niat perilaku dalam berbelanja di jalan Malioboro. Hal ini berarti hipotesis kedua 

(H2) dalam penelitian ini menyatakan kesadaran harga tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap niat perilaku. 

4.6.3 Pengaruh persepsi nilai terhadap kepuasan wisatawan 

Hubungan antara persepsi nilai terhadap kepuasan wisatawan ditujukan 

pada H3 yaitu apakah persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan wisatawan berbelanja produk imitasi di Malioboro. Berdasarkan hasil 

pengujian membuktikan bahwa variabel persepsi nilai tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel kepuasan wisatawan. Menurut Wong dan Fong (2010) 

yang mengklaim bahwa persepsi nilai berperan penting dalam meningkatkan 

kepuasan pelanggan. Hubungan positif antara kualitas layanan dan persepsi nilai 

menunjukkan bahwa tingkat kualitas layanan yang dirasakan memungkinkan 

pelanggan untuk bersedia membayar lebih. Pada kenyataannya konsumen merasa 

bahwa produk imitasi yang dijual di jalan Malioboro tidak memiliki fungsi yang 

sama dengan produk original. Sehingga konsumen merasa tidak puas dengan 



 
 

 
 

membeli produk imitasi karena dengan membeli produk imitasi tidak memiliki 

ketahanan yang lama dan kualitas yang berbeda dengan produk original, sehingga 

tidak dapat dipercaya. Hal ini bahwa semakin tinggi persepsi nilai dalam pembelian 

produk imitasi maka tidak mempengaruhi kepuasan wisatawan dalam berbelanja di 

jalan Malioboro. Demikian pula sebaliknya semakin rendah persepsi nilai dalam 

pembelian produk imitasi maka tidak mempengaruhi kepuasan wisatawan dalam 

berbelanja di jalan Malioboro. Hal ini berarti hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian 

ini menyatakan persepsi nilai tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan wisatawan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Correia dan Kozak (2016) dan Phau dan Teah (2009) yang menjelaskan bahwa 

terdapat pengaruh persepsi nilai terhadap kepuasan secara tidak signifikan, karena 

produk imitasi tidak mengungguli bentuk kualitas dan kepuasan dengan 

pengalaman belanja wisatawan.  

4.6.4 Pengaruh persepsi nilai terhadap niat perilaku 

Hubungan antara persepsi nilai terhadap niat perilaku ditujukan pada H4 

yaitu apakah persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku 

berbelanja produk imitasi di Malioboro. Berdasarkan hasil pengujian membuktikan 

bahwa variabel persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

niat perilaku. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Asadi (2015) , Akinci (2015) serta Correia dan Kozak (2016) menjelaskan Persepsi 

nilai merupakan kunci paling penting dalam pasar jalanan memiliki dampak pada 

niat untuk mengunjungi kembali.  



 
 

 
 

Pada hipotesis ini konsumen yang membeli produk imitasi merasa puas 

ketika melakukan berbelanja di jalanan Malioboro. Biasanya konsumen membeli 

produk imitasi ini sebagai buah tangan untuk keluarga yang memiliki harga yang 

terjangkau. Produk yang dijual pun cukup lengkap walau harus berjalan cukup jauh 

untuk memilih produk yang diinginkan. Hal tersebut yang menjadikan wisatawan 

merasakan berbelanja yang berbeda di jalan Malioboro sebagai tujuan wisata. 

Melakukan perjalanan yang panjang dan mendapatkan produk imitasi yang 

diinginkan sehingga konsumen merasa puas, maka konsumen akan 

merekomendasikan jalan Malioboro sebagai tempat berbelanja dan tempat 

berwisata yang merupakan icon wisatawan Yogyakarta. 

Hal ini bahwa semakin tinggi persepsi nilai dalam pembelian produk imitasi 

maka mempengaruhi niat perilaku dalam berbelanja di jalan Malioboro. Demikian 

pula sebaliknya semakin rendah persepsi nilai dalam pembelian produk imitasi 

maka mempengaruhi niat perilaku dalam berbelanja di jalan Malioboro. Hal ini 

berarti hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini menyatakan persepsi nilai 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku. 

4.6.5 Pengaruh kepuasan wisatawan terhadap niat perilaku 

Hubungan antara kepuasan wisatawan terhadap niat perilaku ditujukan pada 

H5 yaitu apakah kepuasan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat perilaku berbelanja produk imitasi di Malioboro. Berdasarkan hasil pengujian 

membuktikan bahwa variabel kepuasan wisatawan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel niat perilaku.  



 
 

 
 

Konsumen yang mendapatkan manfaat dari berwisata sembari berbelanja 

pasti akan merasakan kepuasan, karena konsumen mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan. Konsumen yang loyal akan merekomendasikan kepada teman, sahabat, 

dan keluarga untuk mengunjungi jalan Malioboro sebagai pusat wisata dan 

berbelanja produk imitasi dengan harga yang sesuai dengan budget wisatawan. 

Produk imitasi yang dijual mampu menarik wisatawan untuk berbelanja. Menurut 

Eisend dan Guler (2006) menjelaskan bahwa situasi mampu menentukan niat 

pembelian terutama pada situasional. Dalam kasus produk imitasi, proses suasana 

hati dapat menjelaskan mengapa orang lebih cenderung membeli barang imitasi 

meskipun mereka tahu tentang perilaku ilegalitas atau kurangnya kepuasan pasca 

pembelian produk dengan kualitas rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Correia dan Kozak (2016), Lee dan Phau (2018) dan Asadi (2015) bahwa 

kepuasan wisatawan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap niat 

perilaku. Wisatawan yang puas bertujuan mengunjungi untuk datang kembali, 

karena hal tersebut mampu mempengaruhi perilaku pembelian di masa depan. 

Hipotesis ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi kepuasan wisatawan 

dalam pembelian produk imitasi maka mempengaruhi niat perilaku dalam 

berbelanja di jalan Malioboro. Demikian pula sebaliknya semakin rendah kepuasan 

wisatawan dalam pembelian produk imitasi maka mempengaruhi niat perilaku 

dalam berbelanja di jalan Malioboro. Hal ini berarti hipotesis kelima (H5) dalam 

penelitian ini menyatakan kepuasan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap niat perilaku. 

 


