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BAB IV 

 METODE PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Sugiyono 

(2011:55) mengemukakan bahwa pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan 

penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka hasil jawaban survey 

yang disebarkan ke sampel penelitian dan dianalisis menggunakan teknik analisis 

statistik. Pemilihan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini karena data yang 

didapat dari instrumen penelitian akan diolah dengan menggunakan analisis 

statistik, sehingga penyajian data berupa angka-angka. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kausal. Menurut Silalahi (2012:33), 

penelitian kausal adalah penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat antara 

dua variabel atau lebih. Dalam penelitian kausal akan dijelaskan pengaruh 

perubahan variasi nilai dalam satu atau lebih variabel lain. Secara garis besar, 

penelitian kausal menguji dan menganalisis pengaruh perubahan nilai yang terjadi 

pada satu variabel terhadap perubahan nilai pada variabel lain dalam penelitian. 

Penelitian ini juga berjenis deskriptif, menurut Hamdi dan Bahruddin, (2015:6) 

adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada.  yaitu mengungkapkan gambarang-gambarang 

yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Gambarang yang dimaksud disini 

yaitu mendeskripsikan pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku 

entrepreneur terhadap UMKM masyarakat Atsabe dengan niat entrepreneur 

sebagai variabel mediator.  
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4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah di Atsabe Timor Leste, sedangkan waktu 

penelitian dilakukan pada periode bulan Juni 2016. 

 

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

4.3.1.   Populasi 

Silalahi (2012:253) menjelaskan pengertian populasi sebagai seluruh unit-

unit yang darinya sampel dipilih. Populasi dapat berupa organisme, orang atau 

sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, objek atau peristiwa. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan masyarakat pelaku UMKM di 

Atsabe Timor Leste dengan jumlah sebanyak1,300 orang. 

 

4.3.2.   Sampel  

Berdasarkan populasi yang diteliti berjumlah besar, maka diperlukan 

sampel penelitian. Menurut Silalahi (2012:234) Sampel dapat diartikan sebagai 

bagian tertentu yang dipilih dari populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagian masyarakat di Atsabe Timor Leste yang yang merupakan 

pelaku UMKM yang berhasil dalam berbisnis. Sampel dalam penelitian ini akan 

dihitung menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Hamdi, 2014:46): 
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Rumus slovin  

n =      N                          

            N (e)2 +1
N

N (d)2+ 1
 

Keterangan: n = jumlah sampel 

      N = jumlah populasi 

e = error  

n =             1300______ 
       1300(0,1)2+1 
 
=    1300 

 13.01 
 

= 99.92 

= 100 

Berdasarkan perhitungan Slovin maka jumlah sampel yang digunakan 

sebanyak 100 responden, sedangkan teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah Random sampling. Random sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel secara acak dengan memberi semua kesempatan kepada 

populasi untuk dijadikan sampel. Sampel dipilih karena dipercaya mewakili suatu 

populasi tertentu (Silalahi, 2012:272). Sampel yang dipilih dalam penelitian ini 

berdasarkan ciri-ciri atau kriteria sebagai berikut: 

1. Sampel merupakan masyarakat yang berdomisili di wilayah Atsabe 

Timor Leste. 

2. Masyarakat yang menjadi sampel memiliki usaha atau bergabung 

pada kelompok UMKM di Atsabe Timor Leste. 
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4.4. Metode Pengumpulan Data 

4.4.1.   Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang  

merupakan data berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan teknik analisis 

statistik. 

 

4.4.2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. 

a. Data  Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui hasil kuesioner 

yang 

diisi oleh responden. Data yang diperoleh merupakan data numerik 

yang diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 

masyarakat Atsabe yang ber-entrepreneur dan diisi secara langsung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa pihak, 

yaitu  data yang diperoleh dari instansi pemerintah posto 

administrativo Atsabe, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan 

Timor Leste, SEPFOPE, dan Departemen Perpajakan. 

 

4.4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada suatu penelitian dapat dilakukan dengan 

berbagai cara dan dari sumber data yang berbeda. Dalam penelitian ini, metode 
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pengumpulan data yang diggunakan adalah Wawancara, Kuesioner dan 

Dokumentasi.  

 Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian, wawancara dapat 

dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat 

dilakukan secara langsung dan tidak langsung Sugiyono (2012:137) 

 Kuesioner (Angket) 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab 

Sugiyono (2012:137). 

 Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2012:240), dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa bentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

 

4.4.4. Instrumen Penelitian 

Bila suatu penelitian dilakukan untuk mengukur variabel maka perlu 

menggunakan instrumen penelitian. Sugiono dalam Haryanto Wiguna Kurnia 

(2015:51) Instrumen penelitian dibuat dalam bentuk kuesioner yang berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan skala Likert. Menurut Kuncoro 

(2009:178), skala Likert menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju yang 
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dilakukan oleh responden mengenai berbagai peryataan mengenai perilaku, objek, 

orang atau kejadian. 

Berikut Skala Likert yang memiliki lima latermatif pilihan jawaban: 

 

a. Sangat Tidak Setuju (STS) yang memiliki skor  :1 

b. Tidak Setuju (TS) yang memiliki skor   :2 

c. Kurang Setuju (KS) yang memiliki skor   :3 

d. Setuju (S) yang memiliki skor    :4 

e. Sangat Setuju (SS) yang memiliki skor   :5 

 

4.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

4.5.1.   Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:95), variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel penelitian ini terdiri dari lima variabel, antara lain: Sikap 

(X1),  Subjective Norm (X2), Perceived Behavioral Control (X3), Niat Ber-

Entrepreneurship (Z), dan Behaviour (Y) 

 

4.5.2. Definisi Operasional Variabel 

Pembuatan definisi operasional bertujuan agar dapat lebih mudah dalam 

memberikan pemahaman tentang bagaimana pengukuran setiap variabel dalam 

penelitian. Tabel 4.1 mengenai definisi operasional setiap variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel 

No.  Variabel  Definisi Indikator Sumber  

1 Sikap 
berentre
preneur  
(X1) 

1. Keyakinan individu 
berentrepreneur 
2. Pengetahuan Individu 
berentrepreneur 
 
 

Kognitif: Pengetahuan 
tentang berbisnis 
Afektif: Intuisi bisnis 
Konasi: 
Kecenderungan untuk 
berperilaku dengan 
cara tertentu terhadap 
bisnisnya 
 
 

Dahalan, et 
al, (2015) 
 

No.  Variabel  Definisi Indikator Sumber  

2 Subjectiv
e Norm 
(X2) 

keyakinan individu akan 
norma, orang sekitarnya 
dan motivasi individu 
untuk mengikuti norma 
tersebut 

1. Normatif beliefs 
a.Keyakinan, 
dukungan dan 
peranan keluarga 
b.Dukungan dari 
lingkungan dan 
budaya 
kewirausahaan 

2.Motivation to comply 
a.Memiliki 
tanggung jawab 
terhadap tuntutan 
adat (mas kawin, 
kematian, dan 
pelepasan masa 
berkabung) 
b.Termotivasi dari 
pengusaha sukses 

 
 

Darmawan 
(2015) 

3 Perceive
d 
Behavior
al 
Control 
(X3) 

Persepi terhadap 
kekuatan faktor-faktor 
yang mempermudah atau 
mempersulit suatu 
perilaku 

1. Control belief: 
1) Optimisme, yakin 

akan kemampuan 
yang dimiliki 

2) Self confidence 
2.Perceived power: 

sikap antusiasme 
yang tinggi dalam 
memulai usaha. 

 

Darmawan 
dan 
Setyapurn
ama, 
(2014) 

4 Niat 
Berentre
preneur 
(Z) 

Niat ini ditentukan oleh 
sejauh mana individu 
memiliki sikap positif 
untuk melakukan suatu 
usaha 

a. Desires 
keinginan atau 
hasrat yang tinggi 
untuk memulai 
suatu usaha 

b. Preferences 

Handaru, 
et al, 
(2015) 
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memiliki usaha 
atau bisnis yang 
mandiri adalah 
suatu kebutuhan 
yang harus dicapai 

c. Plans 
harapan dan 
rencana yang ada 
dalam diri 
seseorang untuk 
memulai suatu 
usaha di masa 
yang akan datang 

d. Behavior 
expectancies 
tinjauan atas suatu 
kemungkinan 
untuk 
berwirausaha 
dengan diikuti oleh 
target 
 

5 Behavior 
(Y) 

TTindakan yang tampak,   ti
tindakan yang dimaksud   a
adalah keputusan 
bberwirausaha 

a. Selalu tanggap 
terhadap peluang 
atau kesempatan 

b. Ada usaha untuk 
terus-menerus 
memperbaiki 
prestasi 

c. Melakukan usaha-
usaha untuk 
memperluas 
Jaringan sosialnya 

d. Aktif  
e. Optimistik 
f. Tenang dan berani 
g. Terkendali dan 

bertanggunjawab 
h. Kerja keras, 

inovatif dan kreatif 
i. Berintegritas tinggi 
 

Sukardi 
dalam 
Setyorini, 
(2013) 
 

Sumber: Data diolah 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini akan dioperasionalkan sebagai 

berikut: 

1. Sikap entrepreneur (X1) merupakan aspek keyakinan dan pengetahuan 
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individu tentang bisnis. Pengukuran sikap entrepreneur dalam penelitian 

digunakan tiga komponen yang meliputi Dahalan et al, (2015): 

a. Komponen Kognitif: Pengetahuan tentang berbisnis 

b. Komponen Afektif: Intuisi bisnis 

c. Komponen Konasi: Kecenderungan untuk berperilaku dengan cara 

tertentu terhadap bisnisnya. 

2. Norms Subjective (X2) yaitu keyakinan individu akan norma, orang 

sekitarnya dan motivasi individu sebagai entrepreneur. Norma subjektif 

dalam penelitian ini akan diukur melalui dua keyakinan yaitu (Darmawan, 

2015): 

a. Normatif beliefs yaitu keyakinan adanya pihak lain (referant) baik 

individu atau pun kelompok yang akan mendukung ataupun tidak 

mendukung seseorang berperilaku. Pernyataan ini terdiri dari: 

1) Keyakinan, dukungan dan peranan keluarga. 

2) Dukungan dari lingkungan dan budaya kewirausahaan. 

b. Motivation to comply yaitu motivasi seseorang untuk menjadi 

entrepreneur. Pernyataan ini terdiri dari: 

1) Memiliki tanggung jawab terhadap tuntutan adat (mas kawin, 

kematian, dan pelepasan masa berkabung) 

2) Termotivasi dari pengusaha sukses 

3. Perceived Behaviour Control (X3) merupakan persepi terhadap kekuatan 

faktor-faktor yang mempermudah atau mempersulit perilaku entrepreneur. 

Pengukuran kontrol perilaku dalam penelitian ini akan diukur dengan 

menggunakan dua keyakinan yang terdapat didalamnya, yaitu (Darmawan 

dan Setyapurnama, 2014): 
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a. Control belief, merupakan sejumlah keyakinan akan kemampuan yang 

dimiliki individu (berdasarkan resources dan opportunity) berperilaku. 

Dalam contro belive terdiri dari: 

1) Optimisme, yakin akan kemampuan yang dimiliki 

2) Self confidence 

b. Perceived power, merupakan seberapa kuat dari resources dan 

opportunity yang dimiliki itu dapat memudahkan atau mempersulit 

terlaksananya perilaku entrepreneur. Dalam perceived power meliputi 

sikap antusiasme yang tinggi dalam memulai usaha. 

4. Niat Ber-Entrepreneur (Z) merupakan kecenderungan seseorang untuk 

memilih melakukan atau tidak melakukan usaha. Niat ini ditentukan oleh 

sejauh mana individu memiliki sikap positif usaha, dan sejauh mana kalau 

dia memilih untuk melakukan usaha itu mendapat dukungan dari orang lain 

yang berpengaruh dalam kehidupannya. Pengukuran niat entrepreneur 

dapat diukur dari empat dimensi, yaitu (Handaru et al, 2015): 

a. Desires adalah sesuatu dalam diri seseorang yang berupa keinginan 

atau hasrat yang tinggi untuk memulai suatu usaha.  

b. Preferences adalah sesuatu dalam diri seseorang yang menunjukkan 

bahwa memiliki usaha atau bisnis yang mandiri adalah suatu kebutuhan 

yang harus dicapai.  

c. Plans merujuk pada harapan dan rencana yang ada dalam diri 

seseorang untuk memulai suatu usaha di masa yang akan datang.  

d. Behavior expectancies adalah tinjauan atas suatu kemungkinan untuk 

entrepreneur dengan diikuti oleh target dimulainya sebuah usaha bisnis. 

5. Behavior (Y), merupakan tindakan yang tampak atau pernyataan lisan 



76 
 

mengenai perilaku (terobservasi). Perilaku yang dimaksud dalam bidang 

kewirausahaan adalah keputusan entrepreneur. Perilaku entrepreneur 

diukur dengan menggunakan beberapa aspek yaitu (Sukardi dalam 

Setyorini, 2013): 

a. Selalu tanggap terhadap peluang atau kesempatan berusaha maupun 

yang berkaitan dengan perbaikan kinerjanya yang ditandai dengan sifat 

instrumental. 

b. Ada usaha untuk terus-menerus memperbaiki prestasi, 

mempergunakan umpan balik, menyukai tantangan dan berupaya agar 

hasil kerjanya selalu lebih baik. Tingkah laku ini disebut dengan tingkah 

laku prestatif yang didukung oleh sifat prestatif.  

c. Melakukan usaha-usaha untuk memperluas Jaringan sosialnya, 

membina kenalan, mencari kenalan dan berusaha menyesuaikan diri 

dalam segala kesempatan. 

d. Dalam berusaha selalu ada usaha untuk selalu terlibat dalam situasi 

kerja, tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai. Seakan-akan 

memiliki tenaga untuk terlibat terus-menerus dalam kerja. Tingkah laku 

ini disebut dengan tingkah laku kerja keras. 

e. Berusaha untuk selalu optimis bahwa usahanya akan memberi hasil. 

Dalam aktualisasinya adalah dirinya yakin, jarang terlihat ragu-ragu. 

Tingkah laku ini ditandai dengan keyakinan diri. 

f. Tidak mudah khawatir tentang situasi yang serba tidak pasti apakah 

usahanya akan bisa membuahkan hasil. Ada keberanian mengambil 

risiko dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kegagalan. 

Tingkah laku ini merupakan pengambilan resiko yang diperhitungkan. 
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g. Sifat usaha kendali yaitu benar-benar menentukan apa yang harus 

dilakukan dan bertanggungjawab pada dirinya sendiri. Pelaksanaan dari 

niat yang telah didasari oleh satu keyakinan yang terkontrol. 

h. Ada usaha keras untuk mencari cara-cara baru guna memperbaiki 

kinerjanya. Keterbukaan pada gagasan, pandangan dan penemuan-

penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kinerjanya. Tidak terfokus pada pola lama, tapi berusaha 

mengembangkan ide baru. Tingkah laku ini disebut dengan tingkah laku 

inovatif.  

i. Memiliki tanggung jawab pribadi. Keberhasilan dan kegagalan 

merupakan tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu ada kesenangan 

karena dapat mengambil keputusan untuk bertindak dan tidak 

tergantung kepada orang lain. 

 

4.6. Teknik Analisis Data 

4.6.1. Uji validitas dan Reliabilitas 

Sebelum dilakukan analisis data, maka perlu dilakukan uji instrumen 

terhadap kuisoner yang digunakan dalam penelitian ini. Uji instrumen terdiri dari 

uji validitas dan uji reliabilitas 

1.  Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah instrumen yang 

digunakan dalam penelitian valid atau tidak. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiyono, 2012:121). Pada penelitian ini uji validitas yang digunakan 

adalah dengan menggunakan korelasi pearson product moment (r) untuk 
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mengetahui korelasi antara skor pernyatan dengan jumlah skor variabel 

yang diamati. Ketentuan yang digunakan dalam uji validitas ini adalah 

sebuah item kuesioner dinyatakan valid jika nilai pearson product moment 

(r) memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas dari instrumen 

pengukuran. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2012:121). Pada penelitian ini 

uji reliabilitas yang dilakukan menggunakan uji Cronbach’s alpha (). 

Suatu variabel pada instrumen tersebut dikatakan reliabel jika nilai 

Cronbach’s alpha () lebih dari 0,6 

 

4.6.2. Analisis SEM-PLS 

Penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) sebagai alat 

analisis. Dalam hal ini, sikap ber-entrepreneur, norma subjektif, kontrol perilaku, 

dan komponen-komponen, niat ber-entrepreneur, perilaku entrepreneur 

diperlakukan sebagai beberapa konstruk dengan masing-masing indikatornya. 

PLS merupakan salah satu metode untuk melaksanakan model Structural 

Equation Modelling (SEM). Model PLS ini digunakan pada saat dasar teori 

perancangan model lemah dan indikator pengukuran tidak memenuhi model 

pengukuran yang ideal. PLS dapat digunakan dengan jumlah sampel yang tidak 

besar dan dapat diterapkan pada semua skala data (Abdillah Dan Jogiyanto, 

2015). 
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PLS merupakan metode analisis yang power full (Ghozali, 2014), karena 

tidak didasarkan pada banyak asumsi dan bisa dilakukan dalam penelitian yang 

menggunakan jumlah sampel kurang dari 100 responden. Misalnya, data harus 

terdistribusi normal, sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk  

mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya 

hubungan antar variabel laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang 

dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif.  

Langkah-langkah PLS menurut Ghozali (2014:22-26) adalah sebagai berikut : 

1. Merancang model struktural atau inner model. Inner model yang kadang disebut 

juga (inner relation, structural model dan subtantive theory) adalah 

menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada substantive 

theory. 

2. Merancang model pengukuran atau outer model. Outer model sering juga 

disebut (outer relation atau measurenment model) mendefinisikan bagaimana 

setiap blok indikator berhubungan dengan variabel laten.  

3. Mengkontruksi diagram jalur.   

Dalam diagram alur, hubungan antar konstruk akan dinyatakan melalui 

anak panah. Anak panah yang lurus menunjukkan korelasi antar konstruk. 

Konstruk yang dibangun dalam diagram alur dapat dibedakan dalam dua 

kelompok, yaitu : 

a. Konstruk Eksogen (Exogenous Constructs), yang dikenal juga sebagai 

source variables atau independent variables yang tidak diprediksi oleh 

variabel yang lain dalam model. Konstruk eksogen adalah konstruk yang 

dituju oleh garis dengan satu ujung panah. 
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b. Konstruk Endogen (Endogenous Construct), yang merupakan faktor-

faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk. Konstruk 

endogen dapat memprediksi satu atau beberapa konstruk endogen 

lainnya, tapi konstruk eksogen hanya dapat berhubungan kausal 

dengan konstruk endogen, adapun pengembangan diagram alur dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diagram Jalur Penelitian, 2016 

Gambar 4.1 diagram Jalur 
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4. Mengkonversi diagram jalur ke sistem persamaan. 

Adapun persamaan yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan 

dua model yaitu persamaan pengukuran dan persamaan struktural: 

a. Persamaan model pengukuran atau Outer Model dengan indikator reflektif. 

X, Z dan Y :Indikator atau manifest untuk variabel laten exogen dan endogen 

ξ dan η :Exogen dan endogen 

β  : Beta, koefisien pengaruh variabel endogen terhadap endogen  

Persamaan model pengukuran atau Outer Model sesuai dengan gambar di atas 

adalah 

a) Variabel laten exogen (bersifat reflektif) 

 Variable X1 (Sikap Entrepreneurship) 

X1.1= ą1.X1+ ε1  

X1.2= ą2.X1+ ε2  

X1.3= ą3.X1+ ε3  

X1.4= ą4.X1+ ε4  

 Variable X2 (Norms Subjective) 

X2.1= ą5.X2+ ε5  

X2.2= ą6.X2+ ε6  

X2.3= ą7.X2+ ε7  

 Variable X3 (Perceived Behavior Control) 

X3.1= ą8.X3+ ε8  

X3.2= ą9.X3+ ε9  

X3.3= ą10.X3+ ε10  

X3.4= ą11.X3+ ε11 

b) Variabel laten endogen intervening (bersifat reflektif) 
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 Variable Z (Niat Entrepreneurship) 

z1=b1.Z+ ε12 

z2=b2.Z+ ε13 

z3=b3.Z+ ε14 

z4=b4.Z+ ε15 

c) Variabel laten endogen (bersifat reflektif) 

 Variable Y (Behavior Entrepreneurship) 

Y1= c1.Y + ε16 

Y2= c2.Y + ε17 

Y3= c3.Y + ε18 

Y4= c4.Y + ε19 

Y5= c5.Y + ε20 

Y6= c6.Y + ε21 

Y7= c7.Y + ε22 

Y8= c8.Y + ε23 

Y9= c9.Y + ε24 

b. Persamaan model struktural (structural equation) atau Inner Model.  

Z= Z1.X1+ Z2.X2+Z3.X3+ε22 

Y= Y1. X1+ Y2.X2+Y3.X3 +ε23 

Keterangan : 

X1 = Niat Entrepreneurship 

X2 = Norms Subjective 

X3 = Perceived Behavior Control   

Z = Niat Entrepreneurship 

Y = Behavior Entrepreneurship 
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ξ = variabel laten exogen 

η1 = Variabel laten endogen intervening 

η2 = Variabel laten endogen 

β = Koefisien pengaruh variabel endogen terhadap endogen 

ą = Koefisien pengukuran hubungan variabel laten exogen dan indikator 

Ƅ = Koefisien pengukuran hubungan variabel laten endogen intervening dan  

indikator  

ƈ = Koefisien pengukuran hubungan variabel laten endogen dan indikator 

ε = Inner residual variable 

5. Melakukan estimasi atau pendugaan parameter.  

Pendugaan parameter dilakukan untuk menghitung data variabel laten. 

Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS adalah metode kuadrat 

terkecil (least square methods). Proses perhitungan dilakukan dengan cara iterasi, 

dimana iterasi akan berhenti jika telah tercapai kondisi kenvergen. Estimasi 

parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu 

(Ghozali, 2014:19) :  

a. Weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. 

b. Path estimate (estimasi jalur) yang menghubungkan variabel laten dan 

antara variabel laten dan blok indikatornya (loading). 

c. Means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan 

variabel laten. 

6. Evaluasi Model, evaluasi Model ini dibagi menjadi dua yaitu outer model dan 

inner model. 
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a. Outer model untuk indikator reflektif dievaluasi dengan convergent dan 

discriminant validity dari indikatornya dan composite reability untuk 

block indicator.  

 Validitas  

Table 4.2 Rule of Thumb Validitas Outer Model Reflektif. 

Kriteria Parameter Rule of Thumb 

Convergent Validity Factor Loaing 

AVE 

 

> 0,6 

> 0,5 

 

Discriminant Validity Cross Loading > 0,7 

Sumber: Partial Least Square (Ghozali & Latan, 2014) 

 Reliabilitas  

Table 4.3 Rule of Thumb Reliabilitas Outer Model Refelktif. 

Kriteria Rule of Thumb 

Cronbach’s Alpha > 0,6 

Composite Reliability > 0,7 

Sumber: Partial Least Square (Ghozali & Latan, 2014) 

b. Inner model diukur dengan menggunakan dua kriteria yaitu R-Square 

dan Effect size f. Dapat dilihat pada table berikut 

    Tabel 4.4 Kriteria Penilaiaan PLS 

Kriteria Rule of Thumb 

R-Squre Hasil R2 sebesar 0,75 menunjukkan 

(kuat), 0,5 menunjukkan (moderate), dan 

0,25 menunjukan (lemah) 

Q-Square Predictive Relevance Hasil Q2 sebesar 0,35 menunjukkan 

(kuat), 0,15 menunjukkan (moderate), 

dan 0,02 menunjukkan (lemah) 

Sumber: Partial Least Square (Ghozali & Latan, 2014) 
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Pengaruh inner model dapat diukur menggunakan Q-Square Predictive 

Relevance. Q-Square Predictive Relevance dapat dihitung dengan rumus: 

Q2 =1 – (1 – R1
2) (1 – R2

2) (1 – R3
2)…. (1 – Rp

2) 

Dimana:  

 Q2  : Q-Square Predictive Relevance 

 R1
2, R2

2…. Rp
2 : R-Square variable endogen dalam model  

7. Total Effect.  

Total effect adalah efek dari berbagai hubungan yaitu jumlah dari efek 

langsung (direct effect) dan efek tidak langsung (inderect effect). Efek langsung 

(direct effect) adalah koefisien dari garis dengan anak panah satu ujung. 

Sementara itu, efek tidak langsung (indirect effect) adalah efek yang muncul 

melalui variabel intervening. 

4.6.3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis (Z, Ύ dan β) dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melihat dari koefisien jalur melalui prosedur resampling Bootstarpping yang ada 

dengan membandingkan nilai t-statistik 1,65 dan nilai probabilitas 0,05  dengan 

dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas 

/ Sig atau (≤ 0,05) maka Ho ditolak dan Hi diterima, artinya signifikan. 

b. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas / Sig atau (≥ 0,05) maka Ho diterima dan Hi ditolak, artinya 

tidak signifikan.  

Atau  

a. Jika nilai T statistik lebih besar dari 1,65 maka Ho ditolak dan Hi diterima, 

artinya signifikan. 
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b. Jika nilai T statistik lebih kecil dari 1,65 maka Ho diterima dan Hi ditolak, 

artinya tidak signifikan. 

Berikut pengujian hipotesis yang dibagi mejadi dua antara lain outer model  

Dan inner model: 

 Outer Model 

Hasil pengukuran outer model signifikan maka indikator dapat 

digunakan sebagai instrument peguuran variable  laten. Hipotesis 

untuk  outer model adalah: 

Ho : ąi =0 Lawan   H1 : ąi ≠ 0 

Ho : Ƅi =0 Lawan   H1 : Ƅi ≠ 0 

Ho : ƈi =0 Lawan   H1 : ƈi ≠ 0 

 Inner Model 

Hasil pengujian inner model signifikan maka diartikan bahwa 

terdapat pegaruh yang bermakna antara variable laten. Hipotesis 

untuk inner model adalah: 

Ho  :  уi =0 Lawan H1 : уi ≠ 0 

Ho  :  zi =0 Lawan H1 : zi ≠ 0 

 Hipotesis untuk inner model: variabel laten edogen terhadap 

endogen 

Ho  :  βi =0 Lawan H1 β zi ≠ 0 


