
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah suatu wilayah yang didalamnya terdapat objek atau subjek 

yang memiliki karateristik dan kualitas tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti 

guna dipelajari dan ditetapkan kesimpulannya (Sugiyono, 2016: 80). Populasi dalam 

penelitian ini adalah Seluruh Mahasiswa Strata 1 Fakultas Manajemen dan Bisnis 

Prodi International Business Management Universitas Ciputra angkatan 2013. 

Merujuk pada Tabel 1.3 terdapat 363 mahasiswa yang menjadi populasi . 

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi yang diteliti (Sugiyono, 2016: 

81). Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan populasi. Penetapan 

jumlah sampel pada penelitian ini akan menggunakan rumus Slovin, adapun 

perhitungan rumus dari Slovin sebagai berikut: 

 

 Keterangan:  

 n = Ukuran sampel 

 N = Ukuran populasi 

 e =  Derajat kesalahan yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.  

Dalam menentukan sampel penelitian ini, peneliti menggunakan kelonggaran 

ketidaktelitian yang digunakan sebesar 5%, maka berdasarkan perhitungan dengan 

rumus Slovin didapat sampel berjumlah 190 orang mahasiswa. 



 

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Probability Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang 

yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel 

(Sugiyono, 2013: 117). Teknik sampling yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

Simple Random Sampling. Menurut Sekaran dan Bougie (2013:247) setiap elemen 

dalam populasi memiliki makna dan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 

subjek dalam Simple Random Sampling. Cara penyebaran kuisionernya dilakukan 

saat jam mata kuliah IBM Practice yang diselenggarakan setiap hari senin pukul 

13.00 WIB, dimana seluruh mahasiswa angkatan 2013 berkumpul di auditorium 

Universitas Ciputra untuk mendengarkan penjelasan materi. Sebelum materi dimulai, 

peneliti menyebarkan kuisioner pada setiap deret kursi yang ada di barisan ganjil 

dimulai dari sebelah kiri pojok bawah, selang beberapa menit kemudian, peneliti 

mengumpulkan setiap kuesioner yang telah responden isi. Peneliti pun memeriksa 

kelengkapan jawaban untuk memastikan semua jawaban telah terisi dengan benar. 

Terakhir peneliti mengumpulkan kuisioner tersebut untuk diolah menjadi data 

penelitian.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner yang disebarkan kepada 190 responden yang terkait.  



 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara 

langsung dari responden saat menyebarkan kueisioner.  

 Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari referensi dan informasi 

yang terdapat pada laporan resmi, internet, studi kepustakaan, serta literatur-literatur 

yang berkaitan dengan variabel penelitian.  

3.2.2 Pengumpulan Data 
Hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas pengumpulan data. Menurut 

Sugiyono (2013: 62) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan 

kuisioner sebagai alatnya.  

Menurut Sugiyono (2013: 199) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu, kuesioner juga cocok 

digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah luas  

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 220), skala Likert dirancang untuk 

menguji seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 

lima poin dengan skor yang berbeda. Pemberian nilai skor 1 untuk jawaban sangat 

tidak setuju (STS) , nilai skor 2 untuk jawaban tidak setuju (TS), nilai skor 3 untuk 



 

jawaban netral (N), nilai skor 4 untuk jawaban setuju (S) dan pemberian nilai skor 5 

untuk jawaban Sangat Setuju (STS).  

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Keberhasilan Diri (Variabel Bebas / X1) 
Keberhasilan Diri (X1), yaitu dalam berwirausaha seorang harus memiliki 

tujuan yang hendak dicapai. Ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk 

memperoleh keuntungan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Indikator untuk 

Keberhasilan Diri adalah mempunyai semangat bekerja yang tinggi, melakukan 

sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bersikap optimis, tekun dan ulet 

dalam bekerja dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing dengan orang lain 

dalam dunia kerja.  

3.3.2 Toleransi Akan Risiko (Variabel Bebas / X2) 
Toleransi Akan Risiko (X2) berkaitan dengan kemampuan dan kreativitas 

dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan tantangan, wirausaha sebaiknya 

mempertimbangkan tingkat toleransi akan adanya risiko. Semakin tinggi mahasiswa 

menginginkan pengembalian atau hasil yang tinggi, maka semakin tingginya tingkat 

risiko yang harus mahasiswa terima. Indikator untuk Toleransi akan Risiko adalah 

selalu berfikir panjang untuk menghadapi risiko yang akan diambil, memiliki rasa 

tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan keputusan yang diambil, senang 

menghadapi tantangan, sabar dalam mengatasi masalah dan mampu mengontrol diri 

dengan baik.  



 

3.3.3  Kebebasan dalam bekerja (Variabel Bebas / X3) 
Kebebasan Dalam Bekerja (X3), yaitu sebuah model kerja dimana lulusan 

perguruan tinggi Universitas Ciputra Surabaya nantinya akan mendirikan usaha 

sendiri dan membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian. 

Indikator untuk Kebebasan Dalam Bekerja adalah kecenderungan untuk suka 

memberontak dan tidak suka diatur terhadap kekuasaan, memiliki inisiatif, terkadang 

bersikap keras kepala, memiliki kebebasan pribadi dan cenderung mengikuti intuisi. 

3.3.4  Minat menjadi Wirausaha (Variabel Terikat / Y) 
Minat menjadi wirausaha adalah sesuatu yang melatarbelakangi atau 

mendorong mahasiswa melakukan aktivitas kewirausahaan. Aktivitas dimulai dari 

mengatur, mengorganisasi, menanggung risiko dan mengembangkan usaha yang telah 

diciptakannya. Indikator Minat menjadi Wirausaha adalah tergolong orang yang 

percaya diri dalam bertindak, selalu berfikir Inovatif dan kreatif, tertarik pada posisi 

kepemimpinan, mengoptimalkan segala sesuatu agar menjadi efektif dan efisien dan 

mampu merencanakan segala sesuatu dengan selalu berorientasi pada masa depan. 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Indikator Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi Indikator 

1 

Minat menjadi 

Wirausaha 

(Variabel 

Terikat / Y) 

Minat wirausaha adalah 

kecenderungan hati dalam diri subjek 

untuk tertarik menciptakan suatu 

usaha yang kemudian 

mengorganisasi, mengatur, 

menanggung risiko dan 

mengembangkan usaha yang 

diciptakannya tersebut.  

1. Percaya Diri 

2. Inovatif dan Kreatif 

3. MemilikiJiwa 

Kepemimpinan 

4. Efektif dan Efisien 

5. Berorientasi pada 

masa depan 

2 

Keberhasilan 

Diri 

(Variabel 

Bebas / X1) 

Keberhasilan diri dalam berwirausaha 

adalah pencapaian suatu tujuan usaha 

yang telah ditentukan. Kondisi 

dimana ia mendapatkan kesempatan 

yang diinginkan dan keuntungan atas 

pekerjaan yang telah dilakukan. 

1. Semangat dalam 

bekerja 

2. Orientasi pada tujuan 

3. Optimis 

4. Tekun dan ulet 

5. Kompeten 



 

3 

Toleransi Akan 

Risiko 

(Variabel 

Bebas / X2) 

Toleransi akan risiko, berkaitan 

dengan seberapa besar kemampuan 

dan kreativitas seseorang dalam 

menyelesaikan besar kecilnya suatu 

risiko yang diambil untuk 

mendapatkan penghasilan yang 

diharapkan. 

1. Kolektif 

2. Tanggung jawab 

3. Menyukai tantangan 

4. Sabar 

5. Kontrol diri 

4 

Kebebasan 

dalam bekerja  

(Variabel 

Bebas / X3) 

Kebebasan kerja adalah suatu model 

kerja dimana orang dapat mengelola 

pekerjaan dan memanajemen 

perusahaannya sendiri.  

1. Tidak suka diatur 

2. Suka mengambil 

Inisiatif 

3. Keras kepala 

4. Kebebasan pribadi 

5. Bersifat intuisi 

Sumber: Susanto dalam Srimulyani (2014) 

 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

 
3.4.1 Validitas 

Menurut Siregar (2013:46) Validitas adalah menguji apakah alat ukur yang 

digunakan mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dalam penelitian ini 

digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner. Valid artinya data-data yang diperoleh 

dengan penggunaan alat (instrumen) dapat menjawab tujuan penelitan. Menurut 

Umar (2011:166) uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-

pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak 

relevan. Menurut Priyatno (2014:51),  indikator pada kuesioner dinyatakan valid 

apabila nilai sig. kurang dari 0,05 pada Pearson Correlation . Penelitian ini 

mengunakan standar error/alpha sebesar 5%, sehingga tingkat kepercayaan yang 

digunakan adalah 95 %.  

 

3.4.2 Reliabilitas 
Kuncoro (2013:175) Reliabilitas agar mendapatkan alat ukur yang tepat yang 

dapat menunjang penelitian. Priyatno (2014: 64), uji reliabilitas digunakan untuk 



 

mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Hal ini 

dibutuhkan agar hasil pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang 

kembali. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach Alpha. 

Pengujian pada penelitian ini dikatakan reliabel apabila nilai dari Cronbach Alpha > 

0,6 maka dapat dikatakan reliabel (Sujarweni, 2015: 192). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 
3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Priyatno (2014:148), analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu 

variabel terikat. Oleh karena itu, analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel keberhasilan diri, toleransi terhadap risiko dan 

kebebasan dalam bekerja berpengaruh pada minat menjadi wirausaha dengan 

persamaan sebagai berikut:  

Y =  + 1X1 + 2X2 + 3X3 + e 

Dimana : 

Y = Minat menjadi Wirausaha   = Konstanta  e = Error 

X1=Keberhasilan Diri   1= Koefisien Keberhasilan Diri 

X2= Toleransi Akan Risiko  2= Koefisien Toleransi Akan Risiko 

X3=Kebebasan Dalam Bekerja 3= Koefisien Kebebasan Dalam Bekerja 

 

3.5.2 Pengujian Penelitian 

 



 

3.5.2.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Priyatno (2014:157), uji F digunakan untuk menguji pengaruh beberapa 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila semua variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat, maka dapat dikatakan model regresi bagus.  Pengujian 

menggunakan taraf signifikansi 5%. Kriteria pengujian : jika Fhitung ≤ Ftabel maka Ho 

diterima, jika Fhitung >Ftabel maka Ho ditolak. 

3.5.2.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 
Priyatno (2014:161) menyatakan Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) 

digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel bebas berpengaruh secara 

signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Apabila nilai signifikan (kurang dari) < 

0,05 maka variabel bebas dikatakan mempengaruhi variabel terikat secara parsial. 

 

3.5.2.3 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 
R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel bebas 

terhadap variabel terikat (Priyatno, 2014:155). Koefisien determinasi (R
2
) digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel terikat, dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisar antara 0 < R
2
 < 

1. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikat amat terbatas. Apabila nilai R
2
 mendekati satu berarti variabel-

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel terikat. 

 



 

3.5.2.4 Uji Asumsi Klasik 
 
3.5.2.4.1 Uji Normalitas Residual 

 Uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari 

regresi terdistribusi secara normal atau tidak (Priyatno, 2014: 90). Uji normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan dasar 

pengambilan keputusan : 

1. Jika nilai sig. ≥ 0,05 maka residual berdistribusi normal. 

2. Jika nilai sig. < 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal. 

 

3.5.2.4.2 Uji Multikolinearitas 
   Multikolinieritas artinya antar variabel bebas yang terdapat dalam model 

regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Untuk mengetahui ada 

tidaknya multikolinieritas dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance. (Priyatno, 2014: 165) menyatakan jika VIF < 10, dan Tolerance > 0,1 

maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. 

 

3.5.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas 
    Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua 

pengamatan didalam model regresi (Priyatno, 2014: 166). Kriteria pengambilan 

keputusannya dengan syarat nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas, yang mengartikan pola regresi bagus. Salah satu cara untuk 

mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji Glejser. Uji ini dilakukan dengan 



 

cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika 

ini signifikan antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

3.5.2.4.4 Uji Autokorelasi 
    Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun 

menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji DurbinWatson (DW test) (Priyatno, 

2014: 165). Pengambilan keputusannya: 

a. DU < DW < 4-DU, Ho diterima artinya tidak terjadi autokorelasi 

b. DW < DL atau DW > 4-DL, maka artinya terjadi autokorelasi 

c. DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL, artinya tidak ada kepastian atau 

kesimpulan yang pasti. 

 

3.5.2.4.5 Uji Linearitas 
    Priyatno (2014: 79), uji linearitas digunakan untuk mengetahui atau 

membuktikan apakah dari masing-masing variabel bebas memiliki hubungan yang 

linear atau tidak dengan variabel terikat. Dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linier bila signifikasi (linearity) kurang dari 0,05. 

 


