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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan peneltian yang telah 

dijelaskan di atas, maka penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode 

kuantitatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh peneliti. 

Alfianika (dalam Sugiyono 2009:8) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif sebuah 

metode yang dilakukann dengan menganalisa pada populasi,sampel serta beberapa 

analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis yang 

ada. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2013: 215) populasi adalah wilayah yang terdiri dari suatu 

objek/ subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah disesuaikan 

oleh peneliti dengan tujuan unutk ditelitik dan diambil kesimpulannya. Dalam 

menentukan sampling peneliti menggunakan Purposive sampling itu artinya sampel 

dalam penelitian ini memiliki kriteria yang harus dipenuhi. Populasi dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa dan alumni Universitas Ciputra yang bukan berasal dari guild 

family business tetapi memiliki intensi untuk melanjukan bisnis keluarga setelah lulus 

dengan jumlah masih belum diketahui secara pasti. Dalam menentukan sampling 

peneliti menggunakan purposive sampling itu artinya sampel dalam penelitian ini 
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memiliki kriteria yang harus dipenuhi. Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin 

diteliti kemudian akan digeneralisasikan untuk dilihat hasilnya (Abadiyah, 2016). 

Menurut Rao Purba dalam Ghazali (2010), untuk menentukan populasi dengan jumlah 

yang tidak diketahui maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Alasan 

pemilihan sampel mahasiswa dan alumni Universitas Ciputra non guild family business 

karena peneliti ingin melihat mengapa mahasiswa tingkat akhir dan alumni yang tidak 

tergabung kedalam guild family business akan tetapi di akhir saat mereka lulus 

melanjutkan bisnis keluarga sehingga hal itu menjadi alasan mengapa peneliti memilih 

sampel tersebut. 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

n  = jumlah sampel 

 

Z2  = tingkat kepercayaan (ditentukan 95% atau   

                1,96) 

 

Moe  = Margin of error (ditentukan 10% atau 0,1) 
 

     Z2 

4 x (Moe)2 
n = 

        1.962 

4 x (0,1)2 
n =  = 96,04 
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Maka berdasarkan dari rumus tersebut, penentuan jumlah sampel dengan 

kriteria mahasiswa IBM RC Universitas Ciputra angkatan 2017 non family business 

adalah sebanyak 97 mahasiswa. 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

  Pengumpulan data ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah sumber data yang diperoleh secara lansung tanpa ada media perantara 

lain (Triyani 2013:30). Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai data primer. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang hasilnya sudah diolah oleh pihak lain 

(Ardan 2012:31). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala likert untuk 

mengukur sebuah nilai yang mempresentasikan dari sikap dari individu tersebut 

(Maryuliana et al, 2016). Berikut merupakan skala likert yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini 

1= Sangat Tidak Setuju 

2= Tidak Setuju 

3= Cukup Setuju 

4 = Setuju 

5= Sangat Setuju 

Dalam memposisikan jawaban yang diberikan oleh responden tentang 

mahasiswa tingkat akhir dan alumni non guild family business dalam melanjutkan 

bisnis keluarga digunakan skala interval yaitu: 

Skala interval: (a (m-n) : b) 
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Keterangan:  

a= jumlah atribut 

m= skor tertinggi 

n= skor terendah 

b= jumlah skala penilaian yang ingin dibentuk 

skala interval yang didapat {1(5-1) : 5}= 0,8 

Tabel 3.1 Skala Interval 

Skala Kategori Pemilihan 

4,25 - 5,04 Sangat Setuju 

3,43 - 4,23 Setuju 

2,62 - 3,42 Cukup  Setuju 

1,81 - 2,61 Tidak Setuju 

1,00 - 1,80 Sangat Tidak Setuju 

Sumber: Nurmalina (2020) 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional  

 Tabel 3.2 Variabel dan Operasional Variabel 

Variabel 

Definisi Konseptual 

Indikator 

Definisi Operasional 

Sumber 

Keluarga besar 

(X1) 

Menurut Ulfiah (2016) 

mengatakan keluarga 

adalah media 

pembelajaran 

pembentukan karakter, 

- Lingkungan 

keluarga besar 

- Ajakan keluarga 

besar 

- Kerukunan 

Keluarga 

1. Saya dan anggota 

keluarga merasa 

ingin melanjutkan 

bisnis keluarga 

2. Ajakan anggota 

keluarga 

Yanti dan 

Marimin 

(2017) 
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sosial,dan hubungan 

kekerabatan 

- Persetujuan 

anggota 

keluarga 

- Kolaborasi 

keluarga 

 

mendorong saya 

melanjutkan bisnis 

keluarga  

3. Keluarga besar saya 

harmonis 

4. Keluarga besar saya 

setuju apabila saya 

melanjutkan bisnis 

keluarga 

5. Keluarga besar saya 

sering menjalin 

kerjasama 

Pola Asuh 

Orang Tua (X2) 

Menurut Tulak dan 

Saluh (2019) orang tua 

memiliki kedudukan 

sebagai pendidik 

pertama dan tama bagi 

seorang anak dimana 

pola asuh yang benar 

dan tepat menjadi 

media pembelajaran 

dan juga menjadi 

panutan dalam 

tindakan anak. 

- Kebersamaan 

diberikan orang 

tua 

- Keterbukaan 

antara orang tua 

dan anak  

- Kontrol yang 

diberikan oleh 

orang tua 

- Nilai moral yang 

diberikan oleh 

orang tua 

1. Kebersamaan orang 

tua dengan saya  

mendorong minta 

melanjutkan bisnis 

keluarga  
2. Keterbukaan orang 

tua dalam urusan 

keluarga 

mendorong saya 

untuk melanjutkan 

bisnis keluarga  
3. Kontrol orang tua 

atas saya 

mendorong saya 

untuk melanjutkan 

bisnis keluarga  

4. Nilai moral yang 

diberikan ke saya 

mendorong saya 

untuk melanjutkan 

bisnis keluarga 

McCarty et 

al (2017) 

Rasa Tanggung 

Jawab (X3) 

Menurut Wuryano 

(2007) mengatakan 

tanggung jawab adalah 

sebuah tindakan yang 

mau menerima tugas 

dan kewajiban yang 

telah diberikan 

- Hasil kerja yang 

bermutu 

- Kesediaan 

menanggung 

resiko 

- Pengikatan diri 

pada tugas 

- Memiliki 

prinsip hidup 

- Kemandirian 

 

1. Hasil kerja saya 

selama ini 

mendorong saya 

untuk melanjutkan 

bisnis keluarga  

2. Saya berani 

mempertanggungja

wabkan segala 

risiko di bisnis 

keluarga  
3. Saya memfokuskan 

diri pada tugas 

tugas di bisnis 

keluarga   

Felix 

Yohanes 

Kohar 

(2017) 
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4. Prinsip saya untuk 

melanjutkan bisnis 

keluarga  
5. Saya yakin dapat 

melanjutkan bisnis 

keluarga secara 

mandiri  

Komitmen (X4) Menurut Umiker 

(1999) komitmen 

adalah tindakan yang 

dianggap memiliki 

sebuah kekuatan yang 

relatif bisa dilihat dari 

tingkat keterlibatan 

seseorang dalam 

kegiatan berorganisasi. 

- Kepercayaan 

- Suatu 

ketersediaan 

untuk berusaha 

sekuat kuatnya 

untuk 

meningkatkan 

diri 

- Keinginan yang 

kuat untuk 

memperbaiki 

keanggotaan 

- Sebuah tindakan 

yang 

menunjukkan 

keseriusan 

seseorang ketika 

terjun dalam 

bidang 

pekerjaan yang 

telah diberikan 

atau yang 

didelegasikan 

dari atasan atau 

pendahulu  

-   

1. Saya percaya 

bahwa ketika 

melanjutkan bisnis 

keluarga ,saya 

dapat membawa 

dampak positif  
2. Dengan 

melanjutkan bisnis 

keluarga, saya 

dapat 

mengembangkan 

diri saya  
3. Dengan 

melanjutkan bisnis 

keluarga, saya 

dapat memperbaiki 

anggota internal 

keluarga saya   

4. Saya mau terlibat 

secara penuh dalam 

bisnis keluarga   

Umiker 

(dalam 

Bishop 

2018) 

Teman 

Sebaya(X5) 

Menurut Wijaya (2014) 

menjelaskan teman 

sebaya adalah 

sekelompok orang 

yang memiliki 

kesamaan dari segi 

umur dan kelompok 

sosial yaitu seperti 

rekan kerja dan teman 

sekolah. 

- Pendapat 

- Pemikiran 

- masukkan 

1. Masukan dari 

teman mendorong 

saya untuk 

melanjutkan bisnis 

keluarga 

2. Banyak teman 

sebaya melanjutkan 

bisnis keluarga 

3. Pendapat  dari 

teman sebaya 

mendorong saya 

untuk melanjutkan 

bisnis keluarga 

Wijaya 

(2014) 

Kompetensi 

(X6) 

Pengertian kompetensi 

menurut Tola dalam 

Enoh (2002) adalah 

- Keyakinan 

- Ketrampilan 

- Pengalaman 

1. Saya memiliki 

keyakinan mampu 

Zwell (2000) 
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sebuah kemampuan 

individu dalam hal 

kesiapan akan 

menghadapi dalam 

suatu perkara yang ada. 

- Karakteristik  melanjutkan bisnis 

keluarga 

2. Keterampilan yang 

saya miliki 

mendorong saya 

untuk melanjutkan 

bisnis keluarga 

3. Pengalaman yang 

saya miliki 

mendorong saya 

untuk melanjutkan 

bisnis keluarga 

4. Karakteristik saya 

cocok untuk 

melanjutkan bisnis 

keluarga 

Sumber: Data diolah peneliti (2020) 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

dengan metode angket. Metode angket merupakan sebuah pernyataan yang dituliskan 

secara tertulis dengan tujuan untuk memperoleh sebuah informasi dari responden yang 

dituju (Arikunto, 2006:151). 

3.6 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis faktor. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan 

dalam penelitian dengan memberikan sebuah deskripsi akan suatu korelasi antar 

variabel yang digunakan sebagai analisis ke beberapa kelompok (Nugroho, 2011:113). 

Analisis faktor yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis faktor konfirmatori 
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dengan second order confirmatiry factor analysis dengan menggunakan software 

SMARTPLS 3.0.  

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pada first order construct dilakukan dengan uji model sebagai untuk ukuran 

berdasarkan kontruk laten ke dimensi indikatornya menurut Abdillah dan Jogiyanto 

(2015). Terdapat langkah langkah yang harus dilakukan untuk first order construct 

yaitu: 

1. Penentuan validitas loading factor outer model, dimana nilai yang disarankan 

untuk analisis faktor konfirmatori adalah di atas 0,70. Pada uji ini juga 

dilakukan uji perbaikan model. Setelah tahap uji validitas loading factor maka 

akan memiliki model terbaru 

2.  Penentuan validitas average variance extracted dimana nilai yang disarankan 

untuk analisis faktor konfirmatori adalah di atas 0,50. 

3. Penentuan validitas cross loading dimana nilai yang disarankan untuk analisis 

faktor konfirmatori adalah di atas 0,70 dan indikator pada variabel yang 

bersangkutan harus memiliki nilai paling tinggi 

4. Penentuan nilai uji reliabilitas cronbach alpha, dimana nilai yang disarankan 

bagi analisis faktor konfirmatori adalah di atas 0,70. 

5. Penentuan nilai uji reliabilitas composite reliability, dimana nilai yang 

disarankan bagi analisis faktor konfirmatori adalah di atas 0,70. 

3.6.2 Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 
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Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015), untuk confirmatory factor analysis, 

salah satu uji yang dilihat yaitu uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Nilai 

koefisien korelasi terdiri dari angka 0-1 untuk melihat kuat atau lemahnya hubungan 

antara variabel independent (X) dengan variabel dependen (Y).  

1. Jika angka koefisien korelasi menunjukkan 0, maka kedua variabel tidak 

memiliki hubungan 

2. Jika angka koefisien korelasi mendekati 1, maka kedua variabel punya 

hubungan yang kuat 

3. Jika angka koefisien korelasi mendekati 0, maka kedua variabel mempunyai 

hubungan tetapi lemah 

4. Jika angka koefisien korelasi sama dengan 1, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan sempurna yang positif 

5. Jika angka koefisien korelasi sama dengan -1 maka kedua variabel memiliki 

hubungan sempurna yang negative 

Untuk uji koefisien determinasi (R2) memiliki nilai antara 0-1. nilai koefisien 

determinasi menjelaskan seberapa besarnya persentase nilai dari indikator yang 

membentuk variabel. 

 

3.6.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis reflektif variabel laten dimensi terhadap variabel laten utama 

dengan melihat nilai T-statistics path coefficient di mana nilai yang disarankan adalah 

di atas 1,96 untuk setiap dimensi atau memiliki p-value kurang sama dengan 0,05.  
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3.6.4 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas merupakan sebuah uji yang memiliki tujuan menguji 

apakah dari suatu model regresi ditemukan sebuah korelasi antar variabel independen. 

Apabila memang ditemui adanya korelasi maka hal itu dinamakan dengan problem 

(multiko). Sebuah model regresi yang baik seharusnya dengan tidak terjadinya sebuah 

korelasi antara variabel independen. Dalam memastikan adanya problem multiko , hal 

itu dapat dilakukan dengan melihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF) dan juga besaran korelasi antar variabel independent (Widodo, B. H., & Susanti, F. 

2019) 

 

 

 

 


