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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model analisis 

multiple regresion. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan model analisis multiple regresion karena ingin membuktikan hipotesis 

mengenai hubungan antara EI, EO, dan EC terhadap kinerja proyek bisnis 

mahasiswa PSA Universitas Ciputra (Sugiyono, 2015).  

Peneliti menggunakan tiga variabel bebas yaitu EI, EO, dan EC, serta 

satu variabel terikat yaitu kinerja proyek bisnis mahasiswa PSA Universitas 

Ciputra. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh EI, EO, dan 

EC terhadap kinerja proyek bisnis mahasiswa PSA Uiversitas Ciputra. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang digunakan penelti untuk 

dapat ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2015). Selain populasi, sebuah 

penelitian juga memiliki sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Sampel 

yang digunakan dalam penelitian harus benar-benar dapat merepresentasikan 

populasi yang digunakan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa PSA Universitas 

Ciputra yang sedang berada di semester tiga hingga semester akhir. Pemilihan 

kriteria tersebut bertujuan untuk mengetahui efek disiplin ilmu dari PSA 
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Universitas Ciputra. Mahasiswa PSA Universitas Ciputra  yang berada di 

semester 3 hingga akhir berjumlah 82. Sampel yang digunakan peneliti 

adalah seluruh populasi, sehingga peneliti menyebarkan kuesioner kepada 82 

mahasiswa PSA Univeresitas Ciputra. Peneliti menggunakan seluruh populasi 

sebagai sampel agar dapat merepresentasikan populasi dan memungkinkan 

peneliti untuk mengambil seluruh data populasi. 

3.3 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan membagikan kuesioner 

kepada mahasiswa PSA Universitas Ciputra. Jenis kuesiner yang digunakan 

peneliti adalah kuesioner tertutup karena responden hanya dapat menjawab 

pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti (Sugiyono, 2015). Peneliti 

menggunakan skala interval dengan pengukuran skala likert empat poin yang 

meminta responden untuk mengisi skala dari angka satu sampai lima sesuai 

dengan penilaiaan subjek. Satu untuk pilihan sangat tidak setuju, dua untuk 

pilihan tidak setuju, empat untuk pilihan setuju, dan lima untuk pilihan sangat 

setuju. 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional 

Berikut ini adalah idikator yang digunakan pada penelitian ini. 

Variabel Indikator 

Entrepreneurial Intention 

adalah keinginan yang dimiliki 

seseorang untuk melakukan wirausaha 

(Purwanto, 2016) 

 

Diadopsi dari Geladin dan Abdullateef 

(2017). 

1. Minat membangun dan 

mengembangkan bisnis. 

2. Komitmen dalam membangun dan 

mengembangkan bisnis 
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Variabel Indikator 

Entrepreneurial Orientation  

adalah kecenderungan seseorang 

untuk melakukan inovasi, proaktif 

terhadap pasar, dan berani mengambil 

risiko. (Isa, 2013) 

Diadopsi dari Hoo, et al. (2016). 

1. Keinovatifan (innovativeness) 

2. Keproaktifan (proactiveness) 

3. Berani mengambil risiko (risk taking) 

Entrepreneurial Competence 

merupakan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan seseorang yang saling 

berkaitan, yang perlu dilatih dan 

dikembangkan agar menciptakan suatu 

kinerja perusahaan yang baik (Isa, 

2013). 

Diadopsi dari Marlina (2013). 

1. Mampu menentukan strategi. 

2. Mampu mengidentifikasi pasar 

3. Mampu membuat laporan keuangan. 

4. Mudah untuk menjalin hubungan 

(networking). 

Kinerja Bisnis 

Merupakan tingkat kesuksesan sebuah 

perusahaan dalam mencapai tujuan 

(Akhiri, 2016). 

Diadopsi dari Kajalo & Lindblom (2015) 

dan Hoo, et al. (2016). 

1. Pertumbuhan penjualan 

2. Pertumbuhan pangsa pasar 

3. Pertumbuhan laba 

 
 

Tabel 3. 1 Definisi Oprasional 

3.5 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

 Validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau 

tidaknya suatu kuesioner dalam suatu penelitian (Ghozali, 2013). Pengujian 

validitas dilakukan dengan menggunakan uji Pearson Correlation yang 

bertujuan untuk mengukur korelasi antara tiap pernyataan dengan total 

pernyataan pada kuesioner. Pernyataan kuesioner dianggap valid jika nilai 

signifikansi pada uji validitas lebih kecil dari 0.05 (Priyatno, 2014). 

Reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur konsistensi dan 

stabilitas dari suatu skor (Kuncoro, 2013). Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan metode Alpha Cronbach  dengan menggunakan program SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Alat ukur dapat dikatakan 
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reliabel atau konsisten jika memenuhi Alpha Cronbach lebih besar 0,60 

(Ardyan & Putri, 2016). 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Normalitas merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam 

analisis parametik.  Sebuah data dikatakan memenuhi syarat normalitas 

jika data tersebut dapat mewakili populasi (Priyatno, 2014). Uji 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov 

Smirnov. Uji normalitas dilakukan terhadap nilai residu. Jika nilai 

signifikan ≥ 0,05 maka residual terdistribusi normal , jika nilai 

signifikan < 0,05  maka residual tidak terdistribusi normal. 

3.6.1.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut McClave, Benson, dan Sincich (2015) multikolinearitas 

artinya atar variabel bebas  dalam model regresi saling berkorelasi. 

Model regresi dikatakan baik jika tidak terdapat korelasi antar variabel 

bebasnya. Sebuah data tidak dikatakan terjadi multikolinearitas jika 

memiiki nilai Variance Inflation Factor (VIF) <10 dan Tolerance > 0,1. 

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas artinya varian residual tidak memiliki 

kesamaan pada semua pegamatan di dalam model regresi (Priyatno, 2014).  

Regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Uji 
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heteroskedasitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode korelasi Spearman’s rho. Pengujian ini dilakukan 

dengan mengkorelasikan vaiabel bebas dengan residualnya. Data dapat 

dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika korelasi antara variabel 

bebas denga n residualnya memiliki nilai signifikansi > 0.05 (Priyatno, 

2014). 

3.6.1.4 Uji Linearitas 

Menurut Priyatno (2015) uji linearitas digunakan untuk menguji 

apakah dua variabel yang digunakan memiliki hubungan linear atau 

tidak. Uji linearitas pada SPSS menggunakan Test for Linearity pada 

taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan 

yang linear jika memiliki nilai signifikan > 0,05. 

3.6.2 Uji Hipotesis 

3.6.2.1 Uji-F 

Uji-F digunakan untuk menilai utilitas umum sebuah model 

regresi berganda (McClave, Benson, & Sincich, 2015). Uji-F biasanya 

dianggap sebagai uji dasar yang harus dilakukan untuk dikembangkan 

dan diterapkan lebih lanjut. Nilai signifikan pada uji-F adalah ≥0,05 

sehingga jika hasil signifikasi ≥0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat, sebaliknya jika hasil signifikan <0,05 maka dikatakan bahwa 

variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.  



23 
  

3.6.2.2 Uji-t 

Setelah melakukan uji-F maka peneliti melanjutkan analisa 

dengan melakukan uji-t. Uji-t bertjuan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas memberikn informasi yang bermanfaat (McClave, 

Benson, & Sincich, 2015). Nilai signifikan pada uji-t adalah ≥0,05, 

sehingga jika hasil signifikasi ≥0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat, sebaliknya jika hasil signifikan <0,05 maka dikatakan bahwa 

variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

3.6.1.3 Uji Koefisien Korelasi (R) Determinasi (R2) 

Koefisien korelasi (R) adalah nilai hubungan antara dua atau lebih 

lebih variabel yang diteliti, sedangkan koefisien determinasi (R2) 

mempresentasikan porsi dari variabilitas total di dalam himpunan sampel 

(McClave, Benson, & Sincich, 2015). Nilai koefisien korelasi berada 

diantara 0-1. Apabila R mendekati 1 maka variabel penelitian dapat 

dikatakan memiliki hubungan yang tinggi. Sebaliknya, apabila R bernilai 0 

variabel penelitian dikatakan tidak memiliki hubungan.  

Nilai koefisien determinasi berada di antara 0-1. Apabila adjusted 

R2 bernilai 1 maka dapat dikatakan bahwa model sepenuhnya cocok 

dengan data-data sampel, sedangkan apabila adjusted R2 bernilai 0 maka 

dapat dikatakan bahwa model sama sekali tidak cocok dengan data-data 

sampel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai 
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koefisien determinasi maka semakin baik kecocokan model dengan data-

data sampel. 

 

  


