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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Noor 

(2011:38), penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji teori-teori tertentu 

dengan cara meneliti pengaruh dan hubungan antar variabel. Variabel ini diukur 

dengan suatu instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka 

dapat dianalisis berdasarkan metode statistik. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang, 

objek, transaksi maupun kejadian dimana hal tersebut dapat menjadi objek 

penelitian (Kuncoro, 2013:118). Pada penelitian ini populasi yang digunakan 

adalah mahasiswa jurusan International Business Management Universitas 

Ciputra yang berjumlah 1169 orang. 

 Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dalam 

pengambilan sampel. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu 

memilih sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. (Neuman, 

2013:295). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

jurusan International Business Management Universitas Ciputra. Penetapan 

ukuran sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin karena ukuran 

populasi sudah diketahui dengan pasti. Batas toleransi kesalahan sebesar 10%. 

Rumus Slovin adalah sebagai berikut: 
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Keterangan:  

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Batas toleransi keasalahan (error tolerance) 

  
 

       
 

  
    

             
 

    
         =    92.12 

             = 93 responden 

3.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Sumber data yang didapatkan berasal dari kuesioner yang dibagikan oleh 

peneliti kepada responden yang dipilih. Penggunaan kuesioner dipilih karena 

merupakan cara mengumpulkan data yang praktis dan efisien, serta 

memungkinkan penggunaan sampel yang banyak atau luas (Maolani & Cahyana, 

2015:113). Kuesioner yang disebarkan menggunakan skala Likert sebagai 

tingkatan jawaban dari responden, hal ini digunakan karena peneliti memilih 

untuk menggunakan skala yang telah ada, dan skala Likert merupakan skala yang 

paling lazim digunakan dalam penelitian. Skala Likert digunakan untuk 

mengetahui seberapa kuat responden setuju atau tidak setuju terhadap suatu 

pernyataan, yang biasanya terdapat empat sampai tujuh poin penilaian (Saunders 

et al., 2016: 457). Penelitian ini menggunakan 5 poin penilaian berdasarkan skala 

Likert seperti terlihat pada Tabel 3.1 berikut : 
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Tabel 3.1 : Skala Likert 

Pernyataan Bobot 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber : Data Diolah (2018) 

 5 poin penilaian dipilih untuk menyesuaikan dengan kebutuhan  penelitian, 

semakin banyak poin penilaian akan semakin mewakili jawaban responden, tetapi 

akan semakin sulit untuk mencari kata-kata yang mudah dipahami secara umum 

(Saunders et al., 2016).  

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 
Variabel  Definisi 

Konseptual 

Definisi Operasional Sumber 

Perceived 

Desirability 

(X1) 

Perceived 

desirability 

menggambarkan 

tingkat daya 

tarik yang 

dirasakan 

seseorang untuk 

menjadi 

entrepreneur 

(Krueger, 

1993; dalam 

Vuorio et al., 

2017), 

1. Being an 

entrepreneur implies 

more advantages than 

disadvantages to me 

2. A career as 

entrepreneur is 

attractive for me  

3. If I had the 

opportunity and 

resources, I would like 

to start a firm  

4. Being an 

entrepreneur would 

entail great satisfactions 

for me  

5. Among various 

options, I would rather 

be an entrepreneur 

1. Menjadi seorang 

pengusaha memiliki lebih 

banyak keuntungan 

daripada 

kerugian bagi saya. 

2. Karir sebagai 

entrepreneur sangat 

menarik bagi saya 

3. Jika saya memiliki 

kesempatan, saya ingin 

memulai sebuah usaha. 

4. Jika saya memiliki 

sumber daya, saya ingin 

memulai sebuah usaha. 

5. Menjadi entrepreneur 

memberikan kepuasan yang 

besar bagi saya. 

6. Di antara berbagai 

pilihan, saya lebih suka 

menjadi pengusaha. 

Vuorio 

et al. 

(2017) 

Peceived 

Feasibility (X2) 

Perceived 

feasibility 

menggambarkan 

tingkat daya tarik 

yang dirasakan 

seseorang untuk 

menjadi 

entrepreneur 

(Krueger, 1993; 

1. How sure of yourself 

would you be if you 

would start your own 

business?  

2. How hard do you 

think it would be to start 

your own business? 

3. If you started your 

own business, how 

overworked would you 

be?  

1. Seberapa yakin diri anda 

jika akan memulai bisnis 

anda sendiri?  

2. Seberapsulit menurut 

anda untuk memulai bisnis 

sendiri? 

3. Jika anda memulai bisnis 

sendiri, apakah anda akan 

bekerja terlalu keras? 

4. Jika anda memulai bisnis 

sendiri, seberapa pasti anda 

Vuorio 

et al. 

(2017) 
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dalam Vuorio et 

al., 2017),    

4. If you started your 

own business, how 

certain of success are 

you?  

5. Do you know enough 

to start your own 

business?  

akan sukses?  

5. Apakah anda cukup 

menguasai untuk memulai 

bisnis sendiri?  

Attitude 

Toward 

Sustainability 

(x3) 

Attitude toward 

entrepreneurial 

sustainability  

dapat 

didefinisikan 

sebagai sikap 

seseorang dalam 

menjalankan 

usaha (bisnis) 

yang peduli 

terhadap 

lingkungan dan 

sosial. 

If you had the required 

time and resources, to 

what extent would you 

consider the following 

issues, when evaluating 

the entrepreneurial 

opportunity: 

1. Social impact 

(poverty reduction, 

employment, and 

increasing equality) that 

the venture 

would have 

2. Environmental 

impact (e.g. use of 

natural resources, 

protecting biodiversity, 

and energy 

type) that the venture 

could have 

Jika anda memiliki waktu 

dan sumber daya yang 

dibutuhkan, sejauh mana 

Anda mempertimbangkan 

masalah berikut, saat 

mengevaluasi peluang 

kewirausahaan: 

1. Dampak sosial 

(mengurangi kemiskinan, 

lapangan kerja, dan 

peningkatan kesetaraan) 

yang akan dimiliki usaha 

tersebut 

2. Dampak lingkungan 

(misalnya penggunaan 

sumber daya alam, 

perlindungan 

keanekaragaman hayati dan 

energi) yang bisa dimiliki 

usaha tersebut 

Vuorio 

et al. 

(2017) 

Sustainability-

Oriented 

Entrepreneurial 

Intention (Y) 

 

Sustainability-

oriented 

entrepreneurial 

intention 

merupakan 

kondisi pikiran 

yang 

mengarahkan 

perhatian, 

pengalaman dan 

tindakan yang 

mengarah pada 

konsep bisnis 

yang 

menghasilkan 

nilai dan 

berkontribusi  

bagi lingkungan 

dan sosial. 

1. I am ready to do 

anything to be an 

entrepreneur 

2. I will make every 

effort to start and run 

my own business 

3. I’m determined to 

create a firm in the 

future 

4. I have very seriously 

thought in starting a 

business 

5. I’ve got the firm 

intention to start a firm 

someday 

6. I’m going to start my 

own business within 

one year of 

graduation 

7. Impact on society’s 

weakest members  

8. Reduce 

environmental problems  

9. help the World’s 

poverty problem  

10. Enhance sustainable 

development  

11. Maximize societal 

good rather than 

economic profit  

12. Use natural 

resources responsibly  
 

1. Saya siap melakukan 

apapun untuk menjadi 

entrepreneur 

2. Saya akan berusaha 

semaksimal mungkin untuk 

memulai bisnis saya sendiri 

3. Saya bertekad untuk 

menciptakan perusahaan di 

masa depan 

4. Saya sangat serius 

memikirkan memulai bisnis 

5. Saya punya niat tegas 

untuk memulai perusahaan 

suatu hari nanti 

6. Saya akan memulai 

bisnis sendiri dalam waktu 

satu tahun setelah 

wisuda 

7. Bisnis saya berdampak 

terhadap anggota 

masyarakat yang paling 

lemah  

8. Bisnis saya mengurangi 

masalah lingkungan  

9. Bisnis saya dapat 

membantu masalah 

kemiskinan  

10. Bisnis saya 

meningkatkan 

pembangunan berkelanjutan 

11. Bisnis saya 

memaksimalkan 

keuntungan sosial daripada 

Vuorio 

et al. 

(2017) 
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ekonomi 

12. Bisnis saya 

menggunakan sumber daya 

alam secara bertanggung 

jawab  

Sumber: Vuorio et al. (2018) 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk menguji kelayakan suatu kuesioner dalam 

mendefinisikan suatu variabel. Untuk menguji validitas dalam penelitian ini, 

digunakan Pearson correlation. Jika nilai signifikasi pada Pearson correlation 

<0,05 maka dinyatakan valid (Sujarweni, 2015:92).  

3.5.2 Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui untuk mengetahui sejauh 

mana konsistensi variabel sebagai alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan 

tetap konsisten jika pengukuran dilakukan beberapa kali (Hair, 2014:2). Untuk 

menguji reliabilitas, cara yang digunakan adalah dengan pengukuran cronbach 

alpha, dengan pengukuran alpha ≥ nilai kritis (0,6), maka pengukuran reliabel 

(Hair, 2014:123).  

3.6 Uji Asumsi Klasik 

3.6.1 Uji Multikolinearitas 

 Dalam penggunaan model regresi, diasumsikan bahwa variabel-variabel 

bebas tidak berkorelasi (berhubungan) satu sama lain, saat variabel-variabel bebas 

tersebut berkolerasi satu sama lain, maka terjadi multikolinearitas. (Gunawan, 

2016:102). Uji multikoliniertas dijalankan untuk menguji ada atau tidaknya  
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korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Terdapat dua pengukuran umum 

yang digunakan dalam menunjukan tidak adanya multikolinearitas, yaitu 

pengukuran tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Apabila nilai 

pengukuran tolerance  yang dihasilkan adalah antara 0.1 sampai dengan 1 

(semakin besar semakin baik), dan nilai uji VIF (Variance Inflation Factor) yang 

dihasilkan diantara 1 sampai dengan 10 (semakin kecil semakin baik) maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas (Hair, 2014:197). 

3.6.2 Uji Heterokedastisitas 

 Menurut Sujarweni (2015:92) uji heterokedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk menguji 

heterokedastisitas adalah dengan dengan metode rank Spearman atau korelasi 

Spearman’s rho. Pengujian ini dilakukan dengan mengkorelasikan antara variabel 

bebas dengan nilai unstandarized residualnya. Jika nilai signifikasi > 0,05, maka 

tidak terjadi masalah heterokedastisitas. 

3.6.3 Uji Normalitas 

 Gunawan (2016:92-93) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Distribusi normal merupakan bentuk distribusi yang berpusat 

di tengah , pengujian distribusi normal memiliki tujuan untuk melihat apakah 

sampel yang diambil dapat mewakili populasi.  Sehingga data yang baik adalah 

data yang menyerupai distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji 
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Kolmogorov Smirnov. Syarat bahwa data dinyatakan berdistribusi normal dalam 

uji Kolmogorov Smirnov adalah memiliki nilai probabilitas ≥ 0,05, sebaliknya 

data dinyatakan berdistribusi tidak normal apabila nilai probabilitasnya < 0,05. 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis model regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel 

dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi (Sujarweni, 

2015:149). Berikut adalah persamaan regresi linier bergdana : 

Y= α + β1X1 + β2X2 +  β3X3 + ε 

Keterangan: 

Y: Variabel sustainibility oriented entrepreneurial intention 

α: Konstanta 

β: Koefisien regresi variabel perceived desirability 

β2 : Koefisien regresi variabel perceived feasibility 

β3: Koefisien regresi variabel attitude toward sustainibility 

X1: Variabel perceived desirability  X3: Variabel attitude toward   

             sustainibility 

X2: Variabel perceived feasibility  ε: Error atau residual 

3.7.2 Uji Signifikansi F (Uji F) 

 Priyatno (2016:97) menyatakan apabila objek yang akan dibandingkan 

rata-ratanya mencakup lebih dari dua, maka digunakan uji F (uji signifikasi F). uji 

signifikansi F menunjukkan signifikansi statistik dari model regresi., jika model 

signifikan maka model bisa digunakan untuk prediksi atau peramalan, sebaliknya 

jika tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan 

(Hair et al., 2017:297-298). Jika nilai sig uji F < 0,05, maka model signifikan. 
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3.7.3 Koefisien Determinasi (r
2
) 

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien 

determinasi memiliki  nilai r
2
 yang berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai 

r
2 

(semakin mendekati 1) berarti variabel-variabel bebas memberikan semakin 

banyak informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat, sebaliknya 

semakin kecil nilai R
2
 (semakin mendekati 0) maka kemampuan variabel-variabel 

bebas untuk memprediksi variabel terikat semakin terbatas (Ghozali, 2016:98). 

3.7.4 Uji signifikasi t (Uji t) 

 Priyatno (2016:98-99) menjelaskan bahwa uji t dijalankan guna menguji 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Pengujian ini 

menggunakan tingkat signifikasi 0,05, jika nilai signifikasi uji t ≤ 0,05, 

menunjukan bahwa H1 diterima yang artinya variabel bebas (perceived 

desirability, perceived feasibility, attitude toward sustainability) secara individual 

atau parsial memiliki berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

sustainability-oriented entrepreneurial intention). 


