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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. 

Metode kuantitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek 

pengukuran secara objektif terhadap suatu fenomena sosial tertentu (Marwanto, 

2015). 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Menurut Bungin (2013 :101 ), populasi penelitian adalah keseluruhan dari 

objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, 

gejala, nilai, peristiwa, siklus hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini 

dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu mahasiswa-mahasiswi aktif semester 7 angkatan 2013 yang sedang 

mengambil mata kuliah Integrated Real Business Practice di Universitas Ciputra  

Surabaya sebanyak 325 orang.  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012:81). Pada penelitian ini, menggunakan Non 

Probability Sampling dengan metode Purposive Sampling. Purposive Sampling 

merupakan metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu (Siregar, 2015:33). 
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Pada penelitian ini jumlah sampel yang dapat mewakili dan menggambarkan 

populasi yang diketahui, maka dalam penentuan sampel menggunakan rumus 

Slovin, yaitu: 

 

 

Rumus tersebut dapat dilihat sebagai berikut, n menunjukkan beberapa 

ukuran sampel yang harus digunakan, ukuran populasi dalam rumus Slovin 

dilambangkan N, dari sebuah pengambilan sampel juga harus di perhitungkan 

kesalahan yang ada maka, e adalah tingkat kesalahan pengambilan sampel, 

peneliti menggunakan e dengan nilai 0,05. Jika N sebesar 325, dan e sebesar 0,05, 

maka hasil dari rumus tersebut adalah 179,3 yang dibulatkan menjadi 179 sampel, 

maka peneliti harus melakukan penelitian kepada 179 responden. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden berupa hasil 

wawancara atau hasil pengisian (Umar, 2011: 42). Pada penelitian ini 

menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Daftar pertanyaan ini 

ditujukan dan diisi oleh responden dengan bentuk pilihan jawaban yang telah 

disediakan dan responden memilih jawaban yang sesuai. Data sekunder dalam 

penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan, seperti referensi, teori-teori, dan 

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian. 

 Skala yang digunakan dalam pengukuran jawaban pada responden dalam 

penelitian ini mengacu pada Skala Likert (Likert Scale). Skala likert adalah skala 
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yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

tentang suatu objek atau fenomena tertentu (Siregar, 2015). Pengukuran kuesioner 

menggunakan ukuran interval, menghadapkan responden dengan sebuah 

pertanyaan dan kemudian responden diminta untuk memberikan jawaban: 

Tabel 3.l Kententuan Skala Likert  

Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak setuju Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

1 2 3 4 5 

 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

 Validitas merupakan indeks yang menunjukkan ketepatan atau kecermatan 

suatu alat ukur terhadap apa yang diukur (Noor, 2011). Uji validitas penelitian ini 

menggunakan program SPSS dengan uji Coefficient Corelation Pearson, yaitu 

jika nilai signifikansi dari hasil pengujian lebih kecil dari 0,05 maka variabel 

penelitian dinyatakan valid. 

 Reabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya dan diandalkan (Noor,2011). Reabilitas diukur menggunakan rumus 

Cronchbach Alpha dengan ketentuan apabila nilai Cronchbach Alpha lebih dari 

0,6 maka penyataan dianggap reliabel dan jika kurang dari 0,6 maka pernyataan 

tersebut tidak reliabel. 

3.5 Definisi Operasional 

 Berikut ini merupakan paparan mengenai definisi operasional dari penelitian 

yang dilakukan, variabel bebas yang dibahas adalah kreativitas sebagai (X1) dan 
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inovasi produk sebagai (X2), sedangkan variabel terkaitnya keunggulan bersaing 

sebagai (Y).  

1. Kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru. Kreativitas merupakan proses 

yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Kreativitas merupakan sumber 

yang penting dari kekuatan persaingan karena adanya perubahan lingkungan 

(Rusdiana, 2014). Indikator untuk melihat kreativitas suatu produk adalah 

dengan  (Dismawan, 2013) :  

a. Keaslian pada tingkat kebaruan produk 

  - Keaslian bentuk (tidak meniru) 

  - Kebaruan bentuk  

b. Tingkat transformasi suatu produk  

  -perubahan bentuk (mengikuti perubahan jaman) 

  - Selalu melakukan perubahan bentuk produk dengan bentuk yang unik  

c. Kelayakan Produk yang menyangkut aspek kualitas dan ide produk  

  - Kualitas produk yang dihasilkan lebih baik di banding produk lain 

  -kemenarikan bentuk  

2. Inovasi,menurut Fontana (2011:18) adalah sebagai keberhasilan ekonomi 

berkat adanya pengenalan cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama 

dalam mentransformasi input menjadi output (teknologi) yang menghasilkan 

perubahan besar atau drastis dalam perbandingan antara nilai guna yang 

dipersepsikan oleh konsumen atas manfaat suatu produk (barang dan/atau 

jasa) dan harga yang ditetapkan oleh produsen. 
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  Pada penelitian ini peneliti menggunakan acuan dua item pertanyaan  

berdasarkan Clausen et al. (2015) untuk mengukur inovasi produk : 

1. Apakah perusahaan anda memperkenalkan produk baru  ke pasar atau 

meningkat secara signifikan (barang atau jasa) terhadap perusahaan Anda 

pada produk sebelumnya  ? 

2. Apakah kamu sudah  memperkenalkan produk baru  perusahaanmu  ke 

pasar secara signifikan (barang atau jasa) tidak hanya di lingkup 

perusahaanmu tetapi juga di pasaran luas ? 

3. Keunggulan Bersaing adalah adalah suatu manfaat yang ada ketika suatu 

perusahaan mempunyai dan menghasilkan suatu produk dan atau jasa yang 

dilihat dari pasar targetnya lebih baik dibandingkan dengan para kompetitor 

terdekat (Saiman, 2013:124), Agar produk dapat mencapai keunggulan 

bersaing, seorang wirausahawan harus dapat melihat beberapa indikator 

(Saiman, 2013) : 

 Produk yang dihasilkan unik, dimana produk yang dihasilkan dapat 

berbeda dengan para pesaing yang ada. 

 Kualitas produk harus memiliki nilai, artinya produk harus lebih baik 

dibandingkan produk sejenis. 

 Harga produk kompetitif (mampu membuat harga lebih murah, tetapi 

dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing). 

  Pandai mencari pangsa pasar yang disesuaikan dengan daya beli 

masyrakat (termasuk mencari pelanggan dan supaya pelanggan lama setia 

dan loyal) pada produk. 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Metode penelitian yang akan digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel independent dan variabel dependent, dimana variabel independent terdiri 

dari dua atau lebih (Sugiyono, 2012 : 277). Formulasi regresi linier berganda 

adalah : 

  

Keterangan : 

Y = Keunggulan bersaing  X1 = Variabel Kreativitas 

α = konstanta    X2 = Variabel Inovasi 

β1 = Nilai Koefisien Kreativitas  ε = Residual 

β2 = Nilai Koefisien Inovasi   

3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 

2013:245). Berikut cara melakukan Uji F : 

 Hipotesis 

H0 : Seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap variabel terikat. 

H1 : Seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

variabel terikat. 

 Menetapkan besarnya nilai level of significancae (α)  

Y =α +β1X1+β2 X2+ε 
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 Pengambilan Keputusan (dengan nilai signifikansi) 

a. Jika nilai signifikansi ≥dari pada 0,05, maka H0 diterima dan H1 

ditolak. 

b. Jika nilai signifikansi <  dari pada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 

3.6.3 Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Uji T digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel bebas secara 

individual terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2013:244). Berikut cara melakukan 

Uji T : 

 Hipotesis 

H0 : Seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara parsial

 terhadap variabel terikat. 

H1: Seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan secara parsial

 terhadap variabel terikat. 

 Menetapkan besarnya nilai level of significancae (α)  

 Pengambilan Keputusan (dengan nilai signifikansi) 

a. Jika nilai signifikansi ≤ dari pada 0,05, maka H0 diterima dan H1 

ditolak. 

b. Jika nilai signifikansi > dari pada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 

3.6.4 Analisis Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien korelasi adalah tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas 

dan variabel terikat yang bernilai antara 0-1. Apabila R mendekati 1 maka dapat 
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dikatakan bahwa memiliki hubungan yang erat dan sebailknya. Sedangkan, 

Koefisien Determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi yang kecil 

menandakan kemampuan variabel-variabel dependen terbatas. Nilai yang 

mendekati satu menandakan variabel-variabel independent memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen 

(Kuncoro, 2013:246). 

3.7 Uji Asumsi Klasik  

3.7.1 Uji Normalitas 

 Menguji apakah dalam model regresi, variabel residual mempunyai 

distribusi normal (Ghozali dan Ratmono, 2013:138). Pengujian ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jika nilai signifikansi > 

tingkat signifikansi (0,05), berarti residual berdistribusi normal. 

3.7.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen 

(Ghozali dan Ratmono, 2013:77). Pengujian ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan VIF. Jika nilai VIF<10, maka tidak ada masalah multikolinearitas. 

3.7.3 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear 

ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (Ghozali dan Ratmono, 2013:137). Pengambilan keputusan : 
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Tabel 3.2 Kategori Nilai Durbin Watson 

Nilai DW Kategori 

< dL Terjadi autokorelasi 

dL- dU Tidak ada kesimpulan 

dU – (4-dU) Tidak ada autokorelasi 

(4-dU) – (4-dL) Tidak ada kesimpulan 

> (4-dL) Terjadi autokorelasi 

Sumber: Sudarmanto (2013:271) 

3.7.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas dapat timbul karena adanya kesalahan spesifikasi model 

seperti ada variabel independen penting yang belum dimasukkan ke dalam model 

(Ghozali dan Ratmono, 2013:93). Pen gujian ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser. Jika nilai sig. Uji t> tingkat signifikansin(0,05), maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.7.5 Uji Linearitas 

 Mengetahui 2 variabel memiliki hubungan yang linear atau tidak. Pengujian 

dapat menggunakan test of linearity. Jika nilai sig.pada linearity ≤ 0,05, maka 

terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan terikat. 

 

 


