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ABSTRAK 

DEA AMELINDA, Kontrol Perilaku dan Motivasi dalam Mempengaruhi 

Niat Mengunjungi Yogyakarta. Skripsi, Jakarta, Program Studi Pendidikan 

Bisnis, fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

  

Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta, 8 (delapan) bulan, yaitu terhitung dari bulan 

Oktober 2017 sampai dengan Mei 2018. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui apakah ada hubungan positif dan signifikan kontrol perilaku 

dengan niat mengunjungi Yogyakarta, hubungan positif dan signifikan 

motivasi dengan niat mengunjungi Yogyakarta pada mahasiwa Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri jakarta. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah teknik purposive sebanyak 160 mahasiswa. 

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ=46,524+0.629X1 untuk 

variabel kontrol perilaku, Ŷ =  54,386 + 0.679X2 untuk variabel motivasi. 

Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dengan menggunakan Uji 

Kolmogorov Smirnov dengan hasil pengujian dapat diketahui nilai Asymp. 

Sig niat mengunjungi Yogyakarta (Y) sebesar 0,955, nilai Asymp. Sig 

kontrol perilaku (X1) sebesar 0,251, nilai Asymp. Sig motivasi (X2) sebesar 

0,279. Karena data mempunyai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

data tersebut disimpulkan berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji t 

untuk kontrol perilaku (X1) dihasilkan thitung 5.422 > ttabel 1,67. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara kontrol perilaku (X1) terhadap niat mengunjungi 

Yogyakarta (Y). Berikutnya uji t untuk motivasi (X2) thitung 6.236 > ttabel 

1,67. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

positif dan signifikan antara motivasi (X2) terhadap niat mengunjungi 

Yogyakarta (Y). Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 63,4% 

untuk kontrol perilaku dan 53,4% hal ini menunjukan variabel niat 

mengunjungi Yogyakarta ditentukan oleh kontrol perilaku dan motivasi 

sebesar nilai koefisien determinasi yang sudah disebutkan. 
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ABSTRACT 

DEA AMELINDA, Behavioral Control and Motivation in Affecting 

Intention to Visit Yogyakarta. Thesis, Jakarta, Study Program of Business 

Education, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 

 

This research was conducted at the Faculty of Economics, State University 

of Jakarta, 8 (eigth) months, ie from October 2017 until May 2018. The 

purpose of this study is to determine whether there is a positive and 

significant relationship control behavior with the intention of visiting 

Yogyakarta, positive relationships and significant motivation with the 

intention of visiting Yogyakarta at the Faculty of Economics, State 

University of Jakarta.The research method used is survey method with 

quantitative approach. The sampling technique used is purposive 

technique as many as 160 student. The resulting regression equation is 

Ŷ=46,524+0.629X1  for the behavioral control variable, Ŷ =  54,386 + 

0.679X2  for motivation variable. Testing analysis by Kolmogorov Smirnov 

test with the test results can be known Asymp value. Sig intention on 

Yogyakarta (Y) is 0,955, Asymp value. Sig behavioral Control (X1) of 

0,251, Asymp value. Sig motivation (X2) of 0,279. Because the data has a 

significance greater than 0.05 then the data is inferred normal 

distribution. Then t test and tcount 5.422 > ttable 1,67for behavioral control 

(X1), tcount 6.236 > ttable 1,67 for motivation (X2). Thus, it can be concluded 

the result of t test calculation is positive and significant. The coefficient of 

determination increased by 63,4% for behavioral control, 53,4% for 

motivation, it shows that Yogyakarta affection variable is determined by 

behavioral control, and motivation on things that have been determined. 

  



 

iii 

 

 
 

 

 



 

iv 

 

 



 

v 

 

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Segala sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas dengan hati yang 

tulus dan selalu bersikap baiklah kepada semua orang, percayalah hal 

luar biasa akan terjadi” 

- Dea- 

 

"Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah iruu Sesungguhnya 

ia telah mendapat kebajikan yang banyak, Dan tiadalah yang menerima 

peringatan orang-orang yang berakal”. 

(QS. Al-baqarah: 269 ) 

 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu 

Wata’ala, karena NYA, saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini 

dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya 

dan seluruh orang-orang disekitar saya yang telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materi. Semoga Allah 

membalas kebaikan mereka semua dengan pahala yang berlipat ganda. 

Aamiin 
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Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari masih terdapat 

kekurangan dan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari 

berbagai pihak. 

Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Dra. Nurahma Hajat selaku Dosen Pembimbing I dan selaku pembimbing 

akademik yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dukungan, 

waktu, tenaga, kritk, saran, kesabaran yang tiada henti dan memberikan 

semangat yang tiada hentinya serta, memberikan ilmu pengetahuan yang 

dimiliki kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini. 
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