
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Deskripsi Penelitian

Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  yaitu  metode

penelitian  dengan  menggunakan  perhitungan  statistik  dalam  analisis  data

guna memberikan pembuktian mengenai hipotesis yang akan diuji.  Peneliti

menggunakan  kuesioner  sebagai  instrumen  penelitian  untuk  membantu

peneliti  dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan (Sugiyono,  2015, hal.

13). Peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan

Multiple Regression  Analysis untuk  menguji  pengaruh  variabel-variabel

bebas terhadap variabel terikat (Widarjono, 2015, hal. 11).

Peneliti  menggunakan  empat  variabel  dalam penelitian  ini  terdiri

dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Tiga variabel bebas yaitu

budaya organisasi, motivasi, dan kepemimpinan mahasiswa, dan satu variabel

terikat  yaitu  kinerja  rintisan  bisnis  mahasiswa Universitas  Ciputra.  Tujuan

dari penelitian ini untuk membuktikan adanya pengaruh budaya organisasi,

motivasi, dan self-leadership terhadap kinerja mahasiswa pada rintisan bisnis.

3.2 Populasi

Populasi merupakan kumpulan dari bagian yang dibutuhkan dengan

memiliki karakteristik umum dari bidang-bidang yang diteliti (Hermawan &

Amirullah,  2016,  hal.  121).  Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  mahasiswa

Program Studi Akuntansi Universitas Ciputra yang masih aktif dan memiliki



rintisan  bisnis  yang  telah  beroperasi.  Pemilihan  kriteria  tersebut  bertujuan

untuk  mengetahui  kinerja  mahasiswa  dalam  menjalankan  rintisan  bisnis

mereka..  Mahasiswa  aktif  yang  memiliki  rintisan  bisnis  dan  telah

menjalankannya berjumlah 54 mahasiswa yang terdiri dari angkatan 2015 dan

2016.  Penelitian  ini  menggunakan  sampling  jenuh yaitu  pemilihan  sampel

adalah semua anggota populasi (Sugiyono, 2015, hal. 138).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode  pengumpulan  data  pada  penelitan  ini  menggunakan

kuesioner  tertutup  kepada  mahasiswa  aktif  Program  Studi  Akuntansi

Universitas  Ciputra  yang  memiliki  rintisan  bisnis.  Peneliti  menggunakan

kuesioner tertutup karena sampel yang telah dipilih hanya menjawab jawaban

alternatif yang telah tertera dalam kuesioner tersebut (Bungin, 2013, hal. 67).

Kuesioner  dalam  penelitian  ini  menggunakan  skala  interval  dengan

pengukuran skala likert guna mengukur sikap, persepsi, dan pendapat sampel

penelitian  terhadap  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini

(Sugiyono, 2015, hal. 165). Item jawaban dengan menggunakan skala  likert

dalam kuesioner  penelitian  ini  terdiri  dari  sangat  setuju,  setuju,  ragu-ragu,

tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang terbagi menjadi dua

jenis  yaitu  variabel  terikat  (Y)  dan  variabel  bebas  (X).  Variabel  terikat

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel



bebas. Sedangkan variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau

menjadi penyebab dari berubah atau timbulnya variabel terikat (Hermawan &

Amirullah, 2016, hal. 95). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja

dan variabel bebas dalam penelitian ini adalah budaya organisasi, motivasi,

dan self-leadership.

  Tabel 3.  1 Definisi Operasional Penelitian

Variabel Sumber Indikator Standar Kompetensi

Budaya
Organisasi

Jatilaksono
dan

Indartono
(2016)

Inovatif dalam
memperhitungkan

resiko

Memberikan perhatian yang
sesitif terhadap
permasalahan

Perhatian pada setiap
masalah

Memperhatikan masalah
secara detail

Berorientasi terhadap
hasil yang akan

dicapai

Fokus pada hasil dengan
memberikan kebebasan cara

kerja 

Berorientasi kepada
kepentingan semua

anggota

Kemampuan dalam bekerja
secara tim dengan baik

Keagresifan
Memiliki performa kerja

sesuai dengan standar yang
dibutuhkan

Mempertahankan
stabilitas kerja

Mempertahankan performa
kerja yang optimal secara

terus menerus

Motivasi
Larasati

dan Gilang
(2014)

Kebutuhan Prestasi

Inovatif dan kreatif,
mengharapkan umpan balik,
siap menghadapi tantangan,

dan semangat kerja yang
tinggi.

Kebutuhan Afiliasi
Menjalin hubungan yang
baik antar anggota bisnis

Kebutuhan Kekuasaan

Siap menghadapi kompetisi,
memiliki wewenang sesuai

jabatan, dan keinginan
memiliki kedudukan yang

tinggi



Self-
Leadershi

p

Furtner, et
al. (2015)

Self-goal setting
Mengatur sendiri tujuan
secara spesifik dari tugas

yang akan dicapai

Self-reward
Memberikan penghargaan

bagi diri sendiri baik secara
fisik maupun mental

Self-punishment
Memperbaiki kesalahan saat

gagal mencapai target

Self-observation

Mengendalikan diri dalam
meningkatkan kemajuan
pekerjaan dan menyadari

pencapaiannya

Self-cueing
Menggunakan alat bantu

dalam mengingatkan tugas

Kinerja
Nisyak
(2016)

Tingkat kuantitas dan
kualitas kerja

Mampu bekerja sesuai
kuantitas dan standar

kualitas yang ditetapkan

Tingkat pengetahuan 
Memiliki pengetahuan

terhadap tugas yang
dikerjakan

Tingkat inisiatif 
Memiliki inisiatif dalam

melaksanakan tugas

Tingkat kemampuan
dan kecepatan 

Memiliki kemampuan dalam
menyesuaikan cara kerja dan

menerima instruksi kerja
dengan cepat

Tingkat semangat
kerja 

Memiliki dorongan kerja
dalam melaksanakan tugas

bisnis

Tingkat kehadiran dan
ketepatan waktu 

Selalu hadir dan tepat waktu
dalam menjalankan tugas



3.5 Validitas dan Reliabilitas

Validitas  dan reliabilitas  dalam penelitian  merupakan  pengujian yang

dapat meningkatkan efektivitas peneliti  dalam melakukan proses pengumpulan

data.  Penelitian  dikatakan  valid  berarti  penelitian  tersebut  dapat  memberikan

keyakinan  jika  hasil  dari  penelitian  sudah  benar  dan  dapat  dipercaya.  Dan

penelitian  dikatakan  reliabel  apabila  penelitian  tersebut  bersifat  konsisten

(Sugiyono, 2015, hal. 176).

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi pearson dengan

taraf signifikansi 0,05 yang memiliki arti penelitian tersebut dianggap valid dan

dapat  dipercaya  (Wahyuni,  2014).  Uji  reliabilitas  dalam  penelitian  ini

menggunakan  metode  alpha  cronbach dalam  perhitungan  statistika  dengan

SPSS.  Dengan menggunakan  perhitungan  tersebut,  maka  penelitian  dikatakan

reliabel apabila alpha cronbach lebih besar atau sama dengan 0,60 (Sani, 2016,

hal. 69)

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

3.6.1.1 Uji Normalitas

Uji  normalitas  merupakan  pengujian  pokok  yang  bertujuan  untuk

mempelajari  apakah  distribusi  sampel  yang  terpilih  berasal  dari  distribusi

populasi  normal  atau  tidak  normal.  Pengujian  normalitas  dari  data  hasil

penelitian menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Distribusi populasi dikatakan



normal apabila  nilai  probabilitas lebih besar atau sama dengan 0,05. Populasi

tidak terdistribusi normal apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05  (Kadir,

2015).

3.6.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji  multikolinearitas  merupakan  pengujian  yang  bertujuan  untuk

menguji  apakah  antar  variabel  bebas  terdapat  multikolinearitas.  Hasil  uji

dikatakan terdapat multikolinearitas apabila regresi tidak terdapat korelasi antar

variabel independennya yaitu dengan memiliki nilai  tolerance lebih besar atau

sama dengan 0,1 dan nilai VIF (variance inflation factor) lebih kecil atau sama

dengan 10 (Ghozali, 2013, hal. 105).

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji  heteroskedastisitas  merupakan  pengujian  yang  bertujuan  untuk

menilai adanya ketidaksamaan varian dari residual satu penelitian ke penelitian

yang lain.  Analisis  pengujian ini  menggunakan uji  Glejser.  Regresi  dikatakan

baik  apabila  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  atau  disebut  dengan

homoskesdatisitas. Apabila uji heteroskedastisitas terpenuhi, maka model regresi

dinyatakan tidak valid sebagai alat hipotesis. Terdapat heteroskedastisitas apabila

korelasi  antara  variabel  bebas  dengan residual  memiliki  nilai  signifikan  lebih

kecil dari 0,05 (Ghozali, 2013, hal. 139).



3.6.1.4 Uji Linearitas

Uji  linearitas  bertujuan  untuk  mengetahui  spesifikasi  model  yang

digunakan benar atau tidak dan fungsi yang digunakan berbentuk linear, kuadrat,

atau  kubik.  Jika  nilai  signifikan  lebih  kecil  0,05,  maka  pengujian  memenuhi

syarat linearitas dan bersifat linear (Ghozali, 2013, hal. 166).

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis  regresi  linear  berganda digunakan untuk mengetahui  besarnya

pengaruh variabel bebas yaitu budaya organisasi, motivasi,  dan  self-leadership

terhadap  variabel  dependen  yaitu  kinerja  mahasiswa.  Bentuk  analisis  regresi

berganda dalam penelitian ini adalah sebaga berikut:

Y = A + B1X1 + B2X2 + B3X3 + e

Y : variabel dependen

A : konstanta

B1 : koefisien regresi variabel independen 1

X1: nilai variabel 1

B2: koefisien regresi variabel independen 2

X2: nilai variabel 2

B3: koefisien regresi variabel independen 3

X3: nilai variabel 3

e : residual atau error



3.6.3 Uji Hipotesis

3.6.2.1 Uji-F

Uji F juga dikenal sebagai uji ANOVA (analysis of variance). Uji  F

merupakan  pengujian  guna  melihat  pengaruh  variabel  bebas  yang  di  teliti

terhadap  variabel  terikatnya.  Uji  F  juga  menguji  apakah  model  regresi  yang

dibuat signifikan atau tidak. Jika nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan

0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

terikat.  Jika  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05,  maka  variabel  bebas

berpengaruh terhada variabel terikatnya (Widarjono, 2015, hal. 17).

3.6.2.2 Uji-t

Uji  t  juga  disebut  uji  parsial.  Uji  t  merupakan  pengujian  untuk

menentukan  dua  sample  yang  tidak  berhubungan  memiliki  rata-rata  yang

berbeda dengan membandingkan standar error. Proses uji t sama dengan proses

uji  F,  yaitu  jika nilai  signifikansi  lebih  besar  atau  sama dengan 0,05,  maka

variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

terikat,  sebaliknya jika nilai  signifikansi lebih kecil  dari 0,05, maka variabel

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013, hal. 64).

3.6.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi  untuk mengetahui bahwa variabel dependen

dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar nilai  koefisien determinasi

tersebut.  Nilai  koefisien  determinasi  (R2)  bergerak  antara  0  sampai  1



menunjukkan  koefisien  tersebut  dapat  memprediksi  variabel  dependen.  Jika

nilai  koefisien  determinasi  bernilai  1,  maka  model  regresi  yg  diuji  relevan

dengan  data-data  sampel,  sedangkan  jika  nilai  koefisien  korelasi  bernilai  0,

maka  model  regresi  yang  diuji  tidak  relevan  dengan  data-data  sampel.

(Sukestiyarno, 2014).
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